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Na de zomervakantie is het project
op een aantal scholen weer opgepakt
en op een paar scholen opgestart. Zo
zijn op basisschool Wittering.nl de
eerste plantenbakken gevuld en zijn
op ‘t Sparrenbos buitenlessen
‘kriebelbeestjes’ gegeven (zie verder‐
op in deze nieuwsbrief). Basisschool
Paus Joannes gaat het project
rondom de kinderboerderij van vorig
schooljaar verder uitbreiden en daar‐
naast worden er nieuwe opdrachten
ontwikkeld rondom het thema die‐

ren in de winter. Nieuw is basis‐
school de Haren waar een project is
gestart rondom de koppeling van
natuuractiviteiten van Klup Up
(buitenschoolse activiteiten) aan
activiteiten onder schooltijd. De eer‐
ste buitenactiviteit zal waarschijnlijk
in januari plaatsvinden. Verder gaan
er binnenkort projecten lopen op ba‐
sisschool ’t Wikveld.

Samenwerking Staatsbosbeheer
• Documenten worden

beheerd binnen de
internetomgeving
‘livelink’. Inlogcodes
worden via de mail
verspreid.
• Deze nieuwsbrief

wordt uitgegeven in
het kader van het
KIGO project
“natuuronderwijs
anders”. Voor vragen
over het project kunt
u contact opnemen
met de projectleider
Arianne Kreggemeijer:
dia@hasdb.nl

Ook Staatsbosbeheer is enthousiast
geraakt door het project en ziet moge‐
lijkheden voor samenwerking met Na‐
tuuronderwijs Anders. Boswachter
Janneke de Groot wil het educatiepro‐
gramma van Staatsbosbeheer gaan
uitbreiden in regio Den Bosch. Samen
met studenten van Fontys PABO en
studenten van Hogeschool HAS Den
Bosch zal gekeken worden naar moge‐
lijkheden voor natuureducatie in ge‐
bieden rondom Den Bosch, zoals de
Moerputten en het Bossche Broek. De
HAS studenten gaan de natuurwaarde
van gebieden inventariseren. Deze in‐
ventarisatie is een basis voor verdere

uitwerking door de PABO studenten.
De Moerputten en het Bossche Broek
zijn gebieden die zich bij uitstek lenen
voor projecten zoals Expeditie Moe‐
rasdraak en Woordvoerders van de
Natuur. Bij het programma Woord‐
voeders van de Natuur kruipen kin‐
deren zelf in de huid van onderzoeker
of andere beroepsbeoefenaar. Expe‐
ditie Moerasdraak richt zich op de
cultuurhistorie van de vestingstad
Den Bosch. De kinderen kruipen via
speelse doe‐opdrachten in de huid
van veldheren als Prins Frederik Hen‐
drik die in 1629 de stad innam.
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Plantenbakken Wittering.nl ingericht
Voor de zomervakantie zijn de eerste
plantenbakken op basisschool Witte‐
ring.nl gevuld. Vier leerlingen van Heli‐
con VMBO Groen Den Bosch zijn sa‐
men met leerlingen van de basis‐
school aan de slag gegaan. Stagiair
Guus Schonenberg van Fontys PABO
heeft hiervoor een ontwerpplan opge‐
steld. Twee grote plantenbakken van
3 bij 5 meter zijn volledig ingericht.
Binnenkort zullen de andere bakken
op het schoolplein gevuld gaan wor‐
den. Zodra de planten er eenmaal in

staan is het natuurlijk wel de bedoe‐
ling dat de bakken goed onderhou‐
den worden. Hiervoor is o.a. een
oudercommissie in het leven geroe‐
pen die meedenkt en helpt de tuin
te onderhouden. Inrichting van de
plantenbakken is nog maar het be‐
gin van het project bij Wittering.nl.
Binnenkort wordt er gekeken naar
de aanleg van natuurroutes rondom
de school.

Kriebelbeestjes op ‘t Sparrenbos
Op vrijdagochtend 4 november heb‐
ben 5 studenten van Fontys PABO ´s‐
Hertogenbosch twee buitenlessen
natuur gegeven aan de groepen 4
van EC ’t Sparrenbos. De buitenles‐
sen waren een onderdeel van een
lessenserie die de studenten voor de
basisschool hebben ontworpen.
De ochtend stond voor de kinderen
van groep 4 in het teken van
‘Kriebelbeestjes’. Na een korte edu‐
catieve uitleg over kriebelbeestjes
zijn de kinderen samen met de stu‐
denten en hun leerkracht in de nabije
omgeving van de school op zoek ge‐
gaan naar kriebelbeestjes. Als de kin‐

deren een beestje hadden gevonden,
stopten ze deze voorzichtig in een
potje. Eenmaal terug in de klas kon‐
den de kinderen met behulp van een
zoekkaart bepalen welk beestje ze nu
precies gevonden hadden.
Tijdens deze buitenactiviteit kwam
het enthousiasme van de leerlingen
sterk naar voren. Erg mooi om te zien
hoe ze met elkaar aan de slag gingen
en deze ochtend tot een geslaagd
einde brachten!

Blog Natuuronderwijs Anders
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het project bekijk
dan de blog van ‘Samen aan de slag met natuuronderwijs anders’.
http://natuuronderwijsanders.wordpress.com/

