
 
 

De SamenSpeelBelofte van 
Het Dijkmagazijn 
Wat gaat  H et Dijkmagazijn 
doen  om d e samenspeelkansen  van   
alle  kinderen te  vergroten?  

Waar  staat  
Het  Dijkmagazijn 
voor? 

Het Dijkmagazijn is een bezoekerscentrum en 
Natuur-en Milieu Educatief centrum.  
 
Het Dijkmagazijn Beuningen staat voor gezonde 
kinderen in een gezonde omgeving. 



  

    

 

  

 

    
 

                
        
           

               
                    

          
 

                  
      

 
              
     

 
         

 

Wat belooft 
Het Dijkmagazijn 
concreet te doen in 2020-21? 

Uitvoering van het project Kiemkracht 

Als je het samen spelen in de klas een beetje moeilijk vindt, krijg je de kans om een “verhaal te vertellen” 
door met een paar andere kinderen uit je klas deel te nemen aan zes natuurclubactiviteiten onder 
schooltijd: buiten ga je het (groene) schoolplein onderzoeken en aan je klasgenoten vertel je later in de 
klas wat jullie ontdekt hebben. Een natuurgids van Het Dijkmagazijn helpt je daarbij. De laatste keer ga je 
samen met de hele klas een hut bouwen (of iets anders maken wat jullie graag willen) op het schoolplein 
om de onderlinge band te versterken en samen te spelen. 

De juf of meester kiest wie er in het natuurclubje komen, zodat niemand hoeft te weten dat je behalve 
onderzoekjes doen ook oefent in samen spelen. 

Het Dijkmagazijn zoekt eerst aanvullende financiering en gaat dan aan de slag bij een paar scholen om 
met de natuurclubjes te beginnen. 

Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en een betere positie in de klas. 

Hoe gaat 
Het Dijkmagazijn 
daarbij kinderen betrekken? 

Eerst  contact  met  school over uitvoeren  van  
plan,  brede w erving  binnen schoolklas  (om  
stigmatisering  te v oorkomen)  om  daarna  met  
door de d ocent  aangewezen  kinderen  aan  de  
slag  te  gaan. 

Het  Dijkmagazijn 

William  van den  Akker 

Directeur 

dijkmagazijn@hetnet.nl 

024  6777  000 

www.dijkmagazijnbeuningen.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 
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