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Op verschillende scholen zijn projectgroepleden, basisschoolleerkrachten
en studenten druk bezig met het opzetten en uitvoeren van verschillende
NME activiteiten. Zo wordt op basisschool ‘t Sparrenbos gewerkt aan het
opzetten van een leerlijn natuuronderwijs met maar liefst 28 buitenactiviteiten. In oktober en november zijn
er verschillende activiteiten uitgevoerd op de school rondom het
herfstseizoen. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.

Ook staan er al een aantal winteractiviteiten in de planning.
Daarnaast staan er komende weken
nog verschillende activiteiten op de
diverse scholen op het programma.
Zo worden er op basisschool Paus
Joannes activiteiten uitgevoerd rondom ‘eendenkooien’ en ‘graslanden’.
Daarnaast lopen er nog steeds verschillende projecten op de basisscholen het Palet, ‘t Wikveld, Wittering.nl,
de Vlindertuin en De Haren.

Overdrachtsbijeenkomst 25 februari
 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:
A.Kreggemeijer@haske
nnistransfer.hasdb.nl

Eind februari 2013 stopt het KIGO
project ‘Samen aan de slag met Natuuronderwijs Anders’. Op maandag
25 februari van 16 tot 18 uur wordt
een afsluitende bijeenkomst georganiseerd op basisschool ‘t Sparrenbos
in Rosmalen (locatie onderbouw).
Het zal een interactieve bijeenkomst
worden waarin de uitkomsten van
het project worden gepresenteerd.
Een aantal van de deelnemende
scholen presenteren tijdens workshops met trots wat ze tijdens de
looptijd van het project hebben gedaan aan natuuronderwijs. Door het
bezoeken van de verschillende work-

shops wordt de mogelijkheid geboden om bij collega scholen te gaan
kijken en inspiratie op te doen voor
het invullen van het natuuronderwijs.
Tijdens een aansluitende forum discussie wordt de organisatie rondom
het vormgeven van het natuuronderwijs besproken. Wat zijn knelpunten
waar scholen tegenaan zijn gelopen
en wat zijn randvoorwaarden voor
het goed uitvoeren van verschillende
activiteiten.
Interesse? Neem voor aanmelding
contact op met Arianne Kreggemeijer
(A.Kreggemeijer@haskennistransfer.
hasdb.nl).
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Herfstactiviteiten ‘t Sparrenbos
In de maanden oktober en november was het volop herfst en dat is natuurlijk het ideale moment
om activiteiten uit te voeren die gekoppeld zijn aan
dit seizoen. Alle leerjaren van ‘t Sparrenbos hebben in deze maanden één of meerdere buitenactiviteiten uitgevoerd. Leerkrachten werden tijdens
de opzet en uitvoering van deze activiteiten ondersteund door de KPC groep, docenten en studenten van HAS Hogeschool en docenten en studenten van Fontys PABO.

Groep 6 heeft zich door HAS Hogeschool laten verrassen tijdens de activiteit ‘Herfstverrassingen’.
Een activiteit voor leerlingen van groep 7 die nog
in de steigers staat, is de activiteit ‘In de nesten’
door Helicon.
Leerlingen van groep 8 hebben in samenwerking
met IVN ’s-Hertogenbosch de activiteit ‘Boswerk
en Spierballen’ uitgevoerd.

De activiteiten voor de winterperiode en de lente zijn voor
De leerkrachten van groep 1-2 hebben de activiteit een deel al klaar en kunnen v.a.
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ uitgevoerd.
januari worden uitgevoerd.
Leerlingen van groep 3 en groep 5 zijn door de
Groene Poort meegenomen naar buiten voor de
Al met al weer een hoop met succes uitgevoerde
activiteiten ‘Herfstduikeling’ en ‘Spelbos’.
activiteiten, met natuurlijk altijd enkele verbeterLeerlingen van groep 4 hebben zich samen met
punten voor het komende jaar. Studenten van de
HAS Hogeschool en Fontys PABO verdiept in padFontys PABO gaan aan de slag met deze verbetersdenstoelen tijdens de activiteit ‘Schimmelig’.
lag.

Kennismakingsbijeenkomst Agatos 16 februari
Op woensdag 16 januari van 14 tot 16 uur vindt er
op HAS Hogeschool in Den Bosch een bijeenkomst
plaats waar kennis gemaakt kan worden met Agatos. Agatos is een netwerk waarin nme coördinatoren van basisscholen uit Den Bosch en omgeving
elkaar inspireren, steunen en hun deskundigheid
vergroten. Agatos komt zes keer per jaar bij elkaar.
Drie keer per jaar gaan ze ter inspiratie op excursie. Verder worden er bijvoorbeeld gastsprekers
uitgenodigd of vindt er intervisie plaats.

Doel van de bijeenkomst op 16 januari is het netwerk informatie geven over het project Natuuronderwijs Anders en bespreken wat het netwerk voor
nieuwe nme coördinatoren kan betekenen. Onderdeel van de middag is een rondleiding door de tuin
en kas van HAS Hogeschool.
Bent u geïnteresseerd! Neem dan contact op met
Arianne Kreggemeijer.
(A.Kreggemeijer@haskennistransfer.hasdb.nl).

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/
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