
Activiteiten werkgroep scholen IVN Voerendaal april 2021 t/m april 2022. 
 
Schooljaar 2020/2021: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal. 
Vanwege corona hebben we voor dit schooljaar geen planning gemaakt.  
 
In april werden spullen uitgeleend aan de basisschool Cortemich  en de Mgr. 
Hanssenschool in Hoensbroek om uilenballen te pluizen. 
De kinderen vonden het geweldig. 
 
In het IVN-lokaal werd ons materiaal beter ingedeeld. De zoekkaarten en algemene 
informatie zijn voortaan in 2 ladekasten te vinden. De rest van ons materiaal op de 
planken en achter het scherm zijn ook beter ingedeeld. 
 
In juli stond de triviant op het programma. Wij stelden ons materiaal ter beschikking 
en zorgden dat de betreffende groepen alle benodigde spullen bij het hek afgeleverd 
en weer opgehaald werden. 
Op donderdagmorgen 8 juli was groep 5/6 van Ransdaal met 28 leerlingen aan de 
beurt. Ze speelden met de dierenkubus, ze voelden in de voelkist, een geblinddoekt 
‘hommeltje’ werd door de andere groepsleden van start naar finish geloodst, na goed 
beantwoorde vragen konden de kinderen op de blikken gooien en tenslotte was er 
nog het befaamde kersenpitspuugspel. 
Vrijdagmorgen 9 juli ging groep 6 van Klimmen met 22 leerlingen aan de slag en op 
maandagmorgen 12 juli was tenslotte groep 5/6 van Ubachsberg aan de beurt. 
De school in Voerendaal deed niet mee. 
 
Schooljaar 2021 t/m april 2022. 
 
Op donderdag 30 september was er een gezellige bijeenkomst in Ransdaal voor de 
natuurouders en nieuwe leden van het IVN. Met z’n elven maakten we een 
wandeling in de omgeving van Ransdaal en werd het geheel afgesloten met koffie en 
vla in het Ransdalerhöfke. Er werd afgesproken dat de komende herfstwandelingen 
door verschillende personen voorbereid en uitgevoerd werden. Dus niet alleen de 3 
leden van de scholenwerkgroep. Margriet wil de taak van Ria binnen de 
scholenwerkgroep gaandeweg overnemen. 
 
Op donderdag 14 oktober volgde een bespreking om de herfstwandelingen voor te 
bereiden en uit te voeren. Alle scholen hadden interesse om mee te doen. Dus voor 
iedere school werd een wandeling rondom de betreffende scholen uitgezet door 
telkens verschillende personen. 
 
Op maandag 18 oktober kon door Margriet en Lucien de SDG-les in groep 7/8 van 
Ransdaal eindelijk doorgaan. In de klas kwamen de duurzame ontwikkelingsdoelen 
aan bod op basis van een interactieve powerpoint presentatie van SDG Nederland. 
 
Herfstwandelingen: 
Donderdagmorgen 4 november en vrijdagmorgen 5 november werd er 
gewandeld in Voerendaal met respectievelijk groep 6a, 23 leerlingen en groep 6b, 24 
leerlingen. Maandagmiddag 8 november was groep 5/6, 28 leerlingen, van 
Ubachsberg aan de wandel. De geplande wandeling van groep 6, 25 leerlingen, van 
Klimmen op dinsdagmorgen 9 november kon vanwege corona niet doorgaan. Als 



laatste kwam woensdagmorgen 10 november, groep 5/6, 19 leerlingen, van 
Ransdaal aan de beurt. 
De herfstwandelingen zijn digitaal nabesproken en op papier gezet. De wandelingen 
rondom de school bevielen goed. Er was maatwerk per school mogelijk. Verder nog 
enkele handige tips, die we bij een volgende activiteit weer kunnen gebruiken. De 
scholenwerkgroep is iedereen dankbaar voor hun inzet. 
 
Het snoeien is ook dit jaar niet door gegaan vanwege corona. 
 
De scholenwerkgroep, Annemie, Margriet, Wiel en Ria (als hulp om Margriet in te 
werken) heeft een verzoek van de school van Ubachsberg ,om in te spelen op de 
lesmethode met workshops, besproken. Dit past echter niet in de werkwijze* van de 
scholenwerkgroep.  
* Werkwijze scholenwerkgroep IVN-Voerendaal: 
Met de ervaring van 25 jaar natuureducatie is bewust gekozen voor de doelgroep 5/6 
van het basisonderwijs. Deze leerlingen kunnen goed lezen en natuuropdrachten 
uitvoeren. Dat vinden zij leuk. Ze staan open voor elkaar én de natuur. Een goede 
basis voor de natuurbeleving die ze nooit zullen vergeten. 
De 4 basisscholen in Voerendaal worden gratis voorzien van deze natuureducatie 
met hulp van vrijwilligers/natuurouders. Voor de praktische uitvoering is het aanbod 
geconcentreerd in 4 periodes van gemiddeld een week, namelijk: herfst, winter, 
voorjaar en zomer. 
 
Op dinsdagmiddag 5 april werd op het plein Dr. Huntjensstraat – Kampstraat volop 
bloemen geplant door leerlingen van groep 7/8 van Ransdaal onder begeleiding van 
de gemeente Voerendaal, het IVN-Voerendaal en andere vrijwilligers. 
Er werden behoorlijk wat bloemen enthousiast geplant. Het nieuw ingerichte plein in 
Ransdaal is een bezoek meer dan waard. 
 
Voor de 2e helft van het schooljaar 2021 – 2022 zijn de carrousel en de triviant 
ingepland voor de maanden mei en juli.  
De scholen en natuurouders worden binnenkort benaderd om te helpen met de 
carrousel in mei op verschillende scholen. 
 
 
 


