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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 de herfst gaan er
verschillende activiteiten uitgevoerd
worden op de school. Zo gaat groep
4 aan de slag met de activiteit
‘Schimmelig’. De leerlingen gaan
met behulp van zoekkaarten padden-

stoelen op naam brengen. Ze leren
wat paddenstoelen zijn, waar en hoe
ze groeien en hoe ze voor jonge paddenstoelen kunnen zorgen. Daarnaast staat de activiteit
‘Herfstverrassingen’ voor groep 6 op
het programma. De leerlingen maken
in een nabijgelegen bosgebied kennis
met het overleven van de natuur in
de herfst en winter.
Daarnaast lopen er projecten op de
basisscholen Paus Joannes, ‘t Wikveld, Wittering.nl, de Vlindertuin en
De Haren.

Inventarisatie omgeving Mgr. Bekkers.
 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

Studenten van de opleiding Toegepaste Biologie van de HAS Den Bosch
Christine van de Velde en Bo Stadhouders zijn aan de slag gegaan met
een gebiedsinventarisatie rondom
basisschool Mgr. Bekkers. Het doel
was om leerkrachten te ondersteunen bij het maken van keuzes voor
een geschikte locatie voor het uitvoeren van buitenactiviteiten. Voor
de onderbouw hebben zij een plek
dichtbij school gevonden, makkelijk
te voet te bereiken. Voor de middenbouw is er een andere plek gevonden, ook nog te voet te bereiken,

maar met meer uitdaging en mogelijkheden voor de leerlingen. Voor de
bovenbouw is er een natuurgebied
uitgekozen dat per fiets te bereiken is
met nog meer uitdaging. De studenten hebben een verslag erbij geschreven waarin de gebieden worden toegelicht. Ook hebben zij enkele ideeën
voor activiteiten en werkbladen opgenomen ter inspiratie voor de leerkrachten. Mede dankzij de begeleiding vanuit de basisschool hebben de
studenten een leuk product opgeleverd waar de leerkrachten in de toekomst mee aan de slag kunnen.
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Mogelijkheid financiële bijdrage deelnemende scholen
Voor deelnemende Basisscholen aan het KIGOproject Natuuronderwijs Anders is er de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen voor
het aanschaffen van materialen die nodig zijn om
activiteiten rondom Natuuronderwijs Anders op de
school mogelijk te maken.
Hoe kun je dit aanvragen?
Stuur een email naar Margreet ter Horst
(m.terhorst@hasdb.nl) met daarin een:
● overzicht van wat je wilt aanschaffen en wat
het gaat kosten;
● toelichting op waarom je deze materialen wilt
aanschaffen (door aan te geven bij welke activiteiten dit gebruikt gaat worden);
● het rekeningnummer waarop het geld t.z.t.
moet worden overgemaakt.
Lees wel goed de voorwaarden i.v.m. het beëindigen van dit project in februari 2013.

Voorwaarden
● Iedere basisschool kan in totaal maximaal
€750,- aanvragen. Er is voor alle scholen samen
een budget van €5.000,- gereserveerd.
● Een korte beschrijving van buitenactiviteiten is
in het schoolplan opgenomen en meegestuurd.
Daarmee laat de school zien welke activiteiten zij
komend jaar uitvoeren voor welke groepen, met
welk doel en ook met welke partijen. Het is tevens
een verantwoording naar het KIGO-project voor de
inzet van de gevraagde middelen.
● De aangevraagde bedragen moeten vòòr 1 november 2012 zijn ingediend.
● Het geld wordt overgemaakt op basis van ingeleverde bonnen. Dus achteraf! Deze bonnen moeten ruim voor het einde van het project binnen
zijn, uiterlijk 1 januari 2013.
Nog vragen?
Mochten er nog vragen zijn dan kun je die uiteraard stellen via de mail aan Margreet ter Horst
(m.terhorst@hasdb.nl).

Woordvoerders en Expeditie Moerasdraak
Janneke de Groot van Staatsbosbeheer is
op zoek naar scholen die mee willen
doen met de activiteiten Woordvoerders
van de Natuur of Expeditie Moerasdraak.
Scholen die interesse hebben kunnen
zich aanmelden bij Janneke tot eind oktober 2012 of voor mei, juni, juli 2013.
Meer informatie is te vinden via:

www.staatsbosbeheer.nl, 06-22452783
of je.groot@staatsbosbeheer.nl
Alle aanmeldingen zijn welkom.
Leuk nieuwtje is dat er deze maand oktober samengewerkt wordt met Kring
Vrienden ‘s-Hertogenbosch en Stichting
Binnendieze. Zo zijn er ook expedities
met een boottochtje.

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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