Een modern sprookje
Een onderbouwproject van het IVN Veldhoven / Vessem

voorjaar 2010

Doelgroep:

Groepen 1 t/m 4

Plaats:

Rondom het Groot Meer tussen Vessem en Wintelre.

Doel:

Op een speelse manier informatie verzamelen over de natuur.

Materiaal:

Voor dit project hebben we 5 GPS-apparaten en 5 rugzakken met
materialen, die geleend kunnen worden bij: Hetty Fokkens, tel. 2543077

Namens de scholenwerkgroep: Johan van Zijll Langhout
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locaties waypoints
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Inleiding op school
Op school krijgen de kinderen en begeleidende ouders uitleg over de werking van het GPSapparaat en de bedoeling van de excursie.
Aan de hand van bijlage 1 kan worden uitgelegd hoe de apparaten moeten worden bediend.

Excursie
- Parkeren op de parkeerplaats bij “de Bosschuur” aan de Merenweg tussen Vessem en
Wintelre.
- We starten bij de Bosschuur, rechts van de weg, vanaf Wintelre.
- Parkeer de auto’s. Maak 5 groepjes, elk met een gps en rugzak.
Zet de gps aan door op de knop te drukken aan de zijkant. Zie voor de bediening bijlage 1.
Kies Waypoint Klein Duimpje. Spreek een tijd af om terug te keren. (Neem als laatste het Wp
bosschuur.)
Lees of vertel eerst het volgende verhaal:
Vroeger, lang geleden, woonde in dit huisje, of liever deze schuur, een houthakker met zijn
vrouw en 8 kinderen. Ze hadden hun huis de Bosschuur genoemd en de kinderen konden
heerlijk buiten spelen in de grote tuin. De jongste van de kinderen heette Klein Duimpje en hij
was wel een van de slimste.
De kinderen hadden vaak honger, omdat de vader weinig verdiende met het verkopen van
het hout van de bomen. Het werd zelfs zo erg dat er helemaal geen eten meer in huis was.
Klein Duimpje lag in bed maar kon niet slapen van de honger en moest op een gegeven
moment naar de wc. Door de open deur hoorde hij zijn vader en moeder huilen. Vader zei
snikkend: het kan zo niet langer, de kinderen zullen dood gaan van de honger. Weet je wat
we moeten doen: we brengen ze naar het bos bij het Groot Meer en laten ze daar alleen
achter. Er komen daar veel mensen en ik denk dat er mensen bij zullen zijn, die medelijden
krijgen en onze kinderen meenemen en eten zullen geven. Dan kunnen ze de kinderen
adopteren en gaan ze niet dood.
Moeder snikte: ik vind het heel erg, maar het is beter voor de kinderen.
Klein Duimpje sloop terug naar zijn bed en bedacht een plan.
De volgende dag zeiden vader en moeder: jongens, we gaan gezellig
wandelen in het bos. Klein Duimpje begreep dat zijn ouders hen dan
achter zouden laten in het bos; hij bedacht zich geen moment en pakte
de gps van zijn vader en stopte hem in zijn zak. Hij kende het ding, dat
zijn vader altijd gebruikte om in het bos te weten op welke plek een
boom omgezaagd moest worden. Hij begreep dat hij met de gps altijd
de weg terug naar huis kon vinden.
We gaan nu naar de plek waar de vader en moeder de kinderen achter
lieten.
Vertrek met het groepje. Steek heel voorzichtig de drukke weg over en
ga het bospad in.Volg het pad tot het ven. Stop nu bij het eerste Wp.
wp klein duimpje. Vertel: Terwijl de kinderen naar het water stonden te kijken verdwenen de
vader en moeder plotseling achter de bomen. Enkele kinderen begonnen te huilen, maar
Klein Duimpje, die de slimste was, liet de GPS zien, die hij stiekem had meegenomen. Hé,
zei hij, laten we de plaatsen opzoeken waar vader altijd in het bos naar toe gaat, dan vinden
we vanzelf de weg naar huis terug.
Laat de GPS zien en de Wp’s waar ze naar toe kunnen.De WP’s hoeven niet in vaste
volgorde gevolgd te worden. Elk groepje gaat een andere kant uit.
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wp houthakker:
Vertel: de vader van Klein Duimpje is hier bezig geweest en heeft deze boom omgekapt.
(Onderzoek deze plek, zoek verstopte dieren, waarom heeft vader deze boom omgekapt?
zijn er sporen dan dieren te vinden? vang kleine beestjes om beter te bekijken)
wp reus:
Vertel: vader heeft hier stil gestaan en gedacht: wat is dat
voor een reus van een boom; zal ik hem omkappen? ( hoe
oud is hij? hoe heet de boom?) kijk naar
knoppen/bladeren/bloemen/vruchten; hij wordt beschermd
door zijn schors; maak een schorsafdruk. Er is hier een
kapvlakte met veel stobben van omgezaagde bomen, maar
er zijn ook veel jonge, nieuwe boompjes aangeplant.

wp uitkijkpunt:
Vertel: Klein Duimpje zegt, als we op deze hoge heuvel klimmen kunnen we misschien ons
huisje zien.(zie je het huisje De Bosschuur? Waar zou het liggen? Wijs eens. Zie je het ven,
zie je vogels. Kijk zo ver je kunt. Gebruik de verrekijker.)
wp strand:
Vertel: Zouden we hier een spoor ontdekken van vader en moeder? Van grote mensen? van
dieren? Maak zelf een voetafdruk, vergelijk met anderen. Groot en klein. Teken zelf een
spoor. Kijk bij hoog water (dan is er geen strandje) maar eens op de zandweg langs het
water naar sporen (van mensen, honden, paarden,enz.)
wp kruispunt:
Vertel: Welke kant zijn vader en moeder opgegaan?( teken met een takje in het zand, maak
een spoor, hoe kan het ook? Met broodkruimels, steentjes, blaadjes? Teken zelf een spoor.
Hoe zou je als je Klein Duimpje was en geen GPS had een spoor kunnen maken. Een van
de kinderen maakt een spoor, de anderen volgen dat)
wp kerktoren
Vertel: Klein Duimpje wijst: daar staat een kerktoren in de verte, staat ons huis dichtbij de
kerktoren of in het bos. Zie je die weiden met gras? Waar zouden die voor zijn? (om koeien
te laten grazen, om te maaien voor wintervoer voor de koeien). Weten jullie ook of er nog
andere dieren gras eten? (reeën) Leven er dieren ? (vogels, muizen, fazanten, kieviten,
enz.)
Als het bijna tijd is om te verzamelen kies je het WP bosschuur
wp bosschuur.
Vertel: Hé, nou zie ik ineens een bekende naam op onze gps: Bosschuur. Daar moeten we
naar toe.
Steek weer voorzichtig de weg over.
Vertel tenslotte: Wat waren de kinderen blij hun huisje gevonden te hebben. Ze waren trots
op die grote en slimme Klein Duimpje. Nadat ze hun pappa en mamma in de armen waren
gevallen, wilden ze snel in de tuin gaan spelen.
Bij de Bosschuur kunnen de kinderen nog even spelen als er geen andere scholen aanwezig
zijn.
Zorg ervoor dat alle GPS-en en rugzakken verzameld worden.
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Bijlage 1: Uitleg GPS
GPS is een afkorting het staat voor het engelse Global Positioning System. De naam is in
het engels omdat het systeem is uitgevonden door het Amerikaanse leger. Het is de naam
voor een systeem waarmee je kan bepalen waar je op dat moment precies bent. Dit klinkt
raar maar als je bijvoorbeeld op zee bent of midden in een bos dan lijkt alles om je heen
precies hetzelfde.
Het werkt met 32 satellieten die hoog boven de aarde
rondcirkelen. Deze satellieten zenden signaaltjes uit. Deze
worden opgevangen door kleine ontvangers. Ontvangers
zoals die bij dit project horen. De ontvanger kan met die
signaaltjes bepalen hoe ver die satelliet precies weg is.
Als de ontvanger maar genoeg signaaltjes krijgt van
verschillende satellieten kan die dus ook precies bepalen
waar op de aardbol hij zelf is. Deze ontvangers hebben
vaak ook landkaarten in het geheugen, op het scherm zie
je dan ook de kaart met daarop aangegeven waar je op
dat moment zelf loopt. Handig toch!
Bovendien, als je gaat lopen met zo’n GPS ontvanger dan
kan die ook gebruikt worden als kompas en aangeven in welke richting je loopt.
De GPS ontvanger kan ook gebruikt worden om een route aan te geven. Als je bijvoorbeeld
in het apparaat een punt aangeeft waar je naar toe wil (dat noem je een waypoint) dan geeft
de kompasnaald precies aan welke richting je in moet voor de kortste weg naar je
bestemming.
Bij dit project maken we gebruik van ontvangers van het merk Garmin,
type Oregon300. Hieronder vindt je een korte gebruiksaanwijzing. Neem
deze ook mee tijdens de excursie, zo kun je niet verdwalen!
Aanwijzingen bediening GPS:
1. Aanzetten:
druk op de knop aan de rechterkant.
2. wacht op goede satelliet ontvangst
(de kleine streepjes midden onderaan het scherm worden groen, hoe meer
hoe beter.)
3. raak op het scherm “waarheen?” aan.
4. Kies “”waypoints”
En kies in het lijstje het juiste waypoint.
5. Het punt wordt nu getoond op de kaart
Druk op “ga”.
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6. Om op kompas te lopen druk je eerst op het kruisje linksonder, en
daarna op “kompas”.
Als je nu gaat lopen geeft de wijzer de richting aan die je moet volgen.
Boven in het scherm zie je de afstand tot je bestemming. Als je minder dan
10 meter bent genaderd hoor je een pieptoon.

7.Als je nu een nieuw waypoint wil kiezen druk je eerst op het kruisje
linksonder en daarna op “waarheen?”. Druk op “andere zoeken” en ga
weer verder met stap 4 van deze beschrijving
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