De Groene Verwondering
De ontmoeting van kind en natuur en onze rol daarin
Themadag ter ere van Kees Both
door Stichting Springzaad Nederland ism Stichting de Groene Pedagogiek
Kees Both is zijn leven lang bezig geweest met het thema kind en natuur en heeft dit thema
steeds opnieuw tegen het licht gehouden. Niet om zijn eerdere gezichtspunten te verlaten,
maar juist om zijn visie completer te maken. Onderzoeken, ontdekken, waarnemen, ervaren,
spelen, zorg dragen en bovenal je verwonderen zijn allemaal manieren om de natuur te
ontmoeten. Ook vandaag de dag vormen deze de ingangen die wij als volwassenen kunnen
gebruiken om de natuur weer dichterbij kinderen te brengen.
Wij hopen dat deze themadag en de bundel van teksten van Kees een ieder opnieuw weten
te inspireren. Het is een oproep voor de toekomst aan onderwijzers, pedagogen,
ontwerpers, ouders en grootouders (en iedereen die kind en natuur een warm hart
toedraagt). Om een ontmoeting te creëren tussen kind en natuur.
Jullie zijn van harte welkom, om deze dag met ons te vieren!
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De Groene Verwondering
De ontmoeting van kind en natuur en onze rol daarin
Zaterdag 19 maart 2022
Adres: Jenaplan Kindcentrum, De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8, 6543 KR Nijmegen

Programma van de dag:
10.00-11.00 Aankomst en kennismaking
11.00-11.10 Welkom! José Berndt (directeur)
11.10-11.40 Sigrun Lobst | Springzaad – over de 5 speerpunten van Kees
11.40-12.10 Ilse Vonder | Groene Pedagogen – inspiratie + pedagogisch achtergrondverhaal
12.10-12.30 Jan Kersten | Bureau Niche - ontwerper van het plein over het verhaal erachter
12.30-13.15 Lunch | vegetarisch/ veganistisch
13.15-14.15 Buitenprogramma - workshops op het plein
14.15-14.25 Terug naar binnen
14.25-14.40 Christiaan Both – gezamenlijk zingen een traditie van de familie Both
14.40-15.20 Arjen Wals | LUW – over integraal toekomstgericht leren
15.20-15.45 ‘Waar zitten onze bottlenecks?’ – interactieve intermezzo met thee & koffie
15.45-16.00 Presentatie en uitreiking van de bundel door Ilse Vonder & Wendy Schuurman
16.00-17.00 Afsluiting van de dag met een gezamenlijk drankje

Geef je op via info@springzaad.nl
Contact op de dag zelf: Sigrun Lobst, +31 6 1801 4237
Kosten: Springzaders € 60,- Netwerk Oase € 65,- Externen € 75,inclusief drankjes, biologische, vegetarische lunch en een exemplaar van de bundel.
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