Aan de basisscholen in de omgeving van Natuurmuseum Bruinenberg
Feanwâlden, 8 november 2016
Het is al een hele tijd geleden dat u iets van het Natuurmuseum Bruinenberg hebt gehoord.
Drie jaar geleden moesten wij gedwongen uit Dokkum vertrekken. Wij konden toen terecht
op de ruime bovenverdieping (600 m2!) van Sanjes Zoo, het dierenpark van Sanjes Fertier,
dat tussen De Westereen en Feanwâlden ligt.
Met behulp van vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan om er weer wat moois van te maken.
Daar zijn we gelukkig goed in geslaagd!
Er zit een pluspunt bij: de locatie is uniek omdat het nu mogelijk is om bepaalde eigenschappen
van levende dieren te vergelijken met die van de geprepareerde dieren in het museum.
Een bezoek aan ons museum is het meest geschikt voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Voor die kinderen zijn er speurtochten, die zich binnen in het museum of zowel binnen als
buiten (in de Zoo) afspelen. De laatste leiden de kinderen eerst langs de levende dieren, met
opdrachten die hen attent maken op het goed kijken naar verschillen en overeenkomsten.
Daarna komen ze naar het museum en vervolgen daar de binnenopdrachten.
Wij nodigen u graag uit om met schoolklassen langs te komen. Daarvoor moet wel een
afspraak gemaakt worden (s.v.p. voorkeur voor maand en dagdeel noemen) met één van de
volgende bestuursleden:
A.Osinga-de Vries (voorzitter)
A.P.Anker (secretaris)		
T.H.Sikkema 				

0519-293658
0519-222211
06-42310318

De kosten zijn € 1,= per kind. Voor scholen die lid van het museum zijn is een bezoek gratis.
Het schoollidmaatschap varieert van € 25,= tot € 60,= voor scholen van minder dan 50 tot
meer dan 250 leerlingen. In de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 hebben de scholen die
lid zijn geen rekening van ons ontvangen. Dat kwam omdat we na de verhuizing en het niet
meer beschikken over een beheerder, geen kans zagen om klassen op een verantwoorde
manier te ontvangen.
Het bestuur van Natuer en Gea, de beheerder van het Natuurmuseum Bruinenberg.
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