Jeugdnatuurgroep “De Biesboschonderzoekers”

Informatie voor ouders
De jeugdnatuurgroep werd in april 2004 opgericht door de Vereniging van Vrijwilligers Hollandse
Biesbosch (VVHB). De VVHB houdt zich bezig met het uitvoeren van educatieve en informatieve
activiteiten in en om de Biesbosch.
De activiteiten van de jeugdnatuurgroep worden namens Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
georganiseerd en uitgevoerd door enthousiaste en ervaren vrijwilligers. De meeste zijn al vanaf het
begin bij de jeugdgroep betrokken of waren zelf ooit jeugdlid.
De activiteiten vinden bijna elke veertien dagen plaats op zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
Met Biesboschcentrum Dordrecht als basislocatie trekt de groep van maximaal 25 kinderen de natuur
in. De activiteiten zijn gericht op het ontdekken van de natuur in het algemeen en de Biesbosch in het
bijzonder. Lekker actief en leerzaam buiten bezig zijn.
Na een korte “snuffelperiode” waarin kinderen kunnen kijken of ze het leuk vinden, schrijven zij zich in
voor een geheel schooljaar. De kosten voor deelname bedragen € 25,-- per kind per schooljaar. De
ouders ontvangen hiervoor in september een factuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
(Aanmelding halverwege het schooljaar is eventueel mogelijk. De kosten worden dan naar rato
berekend.)
Deelname aan de jeugdgroep is op eigen risico. De organisatie gaat er vanuit dat de ouders voor de
kinderen een WA-verzekering hebben afgesloten.
Tijdens de activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt die onder andere worden gebruikt voor de
nieuwsbrief van de jeugdgroep en voor promotie van Nationaal Park De Biesbosch. Op het
aanmeldformulier kunnen ouders aangeven of zij wel of geen bezwaar maken tegen het gebruik van
beelden van hun kind(eren) voor deze doeleinden.
Bij aanmelding wordt ook verzocht eventuele bijzonderheden over het kind te melden, die belangrijk
zijn voor de leiding te weten, zoals medicijngebruik, allergieën, beperkingen en dergelijke.
Vanzelfsprekend zullen alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Voor meer informatie over de jeugdgroep en het versturen van het aanmeldformulier, kunnen ouders
en kinderen mailen met educatie.biesbosch@dordrecht.nl
Bij aanmelding krijgen ouders het e-mailadres en telefoonnummer van de leiding voor direct contact.
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