Scholenproject IVN Maasduinen
Beste ouders en leerkrachten,
IVN Nederland, en dus ook IVN Maasduinen, is een vereniging die educatie hoog in
het vaandel heeft staan.
Veelvuldig zijn de verhalen dat onze jeugd een gebrekkige kennis van de natuur
heeft en waar bv. ons voedsel vandaan komt. Ook signaleren onze leden dat je
nauwelijks jeugd in de bossen en natuurgebieden ontmoet. Aangezien onze jeugd
de toekomst is, heeft IVN Maasduinen het plan opgevat om bij de BS leerlingen de
kennis van en de interesse in de natuur te verhogen.
Er is een lijst met een aantal natuurtochten en voordrachten door Maasduinen
geformuleerd en aan de BS voorgelegd. Ook enkele activiteiten zoals wigwam
bouwen en huifkarrentocht zijn onderdeel van het programma. De school kan per
klas of groep op een of meerdere onderwerpen inschrijven. IVN Maasduinen levert
de begeleiders bij de diverse onderwerpen. Dit zijn enthousiaste natuurliefhebbers
met diverse specialiteiten zoals o.a. amfibieën en reptielen, planten en bomen,
vlinders en vogels. Zij kunnen de kinderen over de natuur vertellen en de
opborrelende vragen beantwoorden. De school kan evt. met voorbereidende lessen
en het bezoeken van onze website mooi aansluiten bij de te volgen activiteit.
De activiteiten vinden ’s ochtends of ’s middags plaats maar een enkele ook tussen
de middag. De kinderen krijgen dan door het IVN een lunch aangeboden. Alle
activiteiten vinden op school of in de lokale omgeving en natuurgebieden plaats.
Op deze manier willen wij invulling geven aan de educatieve doelstellingen van IVN
Nederland.
Op de website van IVN Maasduinen is een scala aan onderwerpen te zien. De
ouders met hun kroost kunnen hier de activiteiten van de diverse werkgroepen
volgen. Dit zijn o.a. vogel- en vlinder inventarisaties, beschrijvingen van planten met
hun medicinale werking, natuurprojecten en ook enkele privé sites van leden met
schitterende foto’s van allerlei dieren, insecten en amfibieën/reptielen. Ook is er een
groep die zich in de winterperiode bezig houdt met het beheer in de bossen en de
boomgaard in het dorp. Hier kan naar hartenlust gezaagd, gesnoeid en geknipt
worden.
Op de IVN site wordt een plek ingeruimd waar de activiteiten van de kinderen, hun
eigen verhalen, foto’s en belevenissen gevolgd kunnen worden. Het IVN kampt zoals
zoveel verenigingen met een toenemende vergrijzing. Wij hopen op deze manier bij
de kinderen maar ook bij hun ouders interesse op te wekken om lid te worden van
het IVN en op deze manier met de diverse aspecten van onze lokale natuur in
aanraking te komen.
Onze website: https://ivn.nl/afdeling/maasduinen
of via zoekfunctie: IVN Maasduinen.
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