Jaarverslag Skarrelaars ‘15/’16. Het jaarthema is ‘Zintuigen!’
5 september '15
In de Slufter hebben we een wandeling gemaakt waarbij we de waarneming van elk zintuig hebben
bestudeerd. We hebben een zenuw-baanspel gedaan.
Daarna hebben we ervaren hoe het is als er een zintuig mist, door handschoenen, koptelefoons,
blinddoeken en een neusknijper te gebruiken.
10 oktober '15
Vandaag begint de activiteit bij de ingang van het Duinpark aan de Randweg.
Hier heeft Thomas Leerink uitgelegd hoe het OOG werkt en hoe we daarmee kunnen zien.
Tilly Vinke heeft de kinderen leren kijken door een fotocamera, waar moet je allemaal op letten als je
een mooie foto wilt maken.
Via een speurtocht van pictogrammen hebben de kinderen een route gelopen waarbij ze met
verrekijkers voorwerpen moesten zoeken, zo leerden zij over de werking van lenzen.
7 november '15
Natuurwerkdag Staatsbosbeheer
Aan de Biesbosweg hebben de kinderen de boswachter geholpen met het onderhoud van de
heidevlakten. Door kleine boompjes weg te trekken, te knippen en te zagen.
Het was helaas wel een beetje regenachtig en er stond een harde wind.
Dit seizoen skarrelen we met 16 Skarrelaars en beginnen we in januari ’16 met 2 begeleiders.
Helaas hebben we in november ’15 afscheid genomen van 5 begeleiders. Allen met verschillende
redenen.
9 januari '16
In het atelier van het Maartenhuis hebben we ontdekt hoe het is om niet te kunnen ZIEN, en dus
onze tastzin te gebruiken. Hoe werkt dat eigenlijk bij dieren?
Door middel van een voel-memorie geblinddoekt je maatje te zoeken.
Een voel-schilderij te maken met natuurlijke materialen, Cecile de Boer had een voorbeeld schilderij
voor ons gemaakt.
Grassen werden slangen, notendoppen werden muizen, graspluimen werden pandaberen. Ook
tractors en auto’s werden van natuurlijke materialen gemaakt.
De kinderen ervaarden hoe het is om geblinddoekt met een blindengeleide-stok te lopen.
En hoe het is om geblinddoekt langs een lijn door het bos te lopen.
13 februari ‘16
Op het Waddenpark Avanti hebben de kinderen de werking van de TONG onderzocht. Het is best
spannend om met een blinddoek op iets te gaan proeven. We dachten dat elke smaak op bepaalde
plek op de tong te proeven is, maar het blijkt dat dat bij elk kind, bij iedereen, verschillend is.
12 maart ‘16
Op het ‘Martelveldje’ in de Dennen hebben we het gehad over het OOR en het gehoor. Door middel
van verschillende stations hebben we de werking van het gehoor en de gang van de trilling uitgelegd.
Ook hebben we met elkaar doorgesproken over hoe dieren kunnen horen of geluiden waarnemen.
Het was prachtig weer en de Skarrelaars deden leuk mee.

9 april ‘16
Een puzzeltocht op de boerderij van de familie Stark. Hier konden alle zintuigen uitvoering getest en
beziggehouden worden. Er was een puzzeltocht met 20 vragen uitgezet, over de dieren, de omgeving
en de boerderij. Lammetjes mochten geknuffeld en gevoerd worden. Het spijkerbroekhangen was
ook een succes. Familie Stark, bedankt voor de leuke en leerzame middag!
21 mei ‘16
Deze activiteit begon ’s avonds in het veldcentrum van Ecomare. Hier vertelde Pierre Bonnet ons
alles wat we maar wilden weten over de vleermuizen op Texel. De ouders mochten hierbij zijn,
omdat dit de laatste Skarrelaars activiteit was en omdat we ook nog met auto’s naar de boerderij
gingen waar een vleermuizenkolonie woont. Met BAT-detectors konden we de vleermuizen horen en
even later zagen we ze uitvliegen! Het was een prachtige ervaring!

Skarrelaars – Handen uit de mouwen
De manier waarop de Skarrelaars 6 jaar gedraaid hebben, hebben we helaas moeten stoppen door
gebrek aan begeleiders.
We hebben nu 2 mensen (Ilse en Loran) gevonden die met deze groep door willen gaan, niet meer
educatief maar met ‘De handen uit de mouwen’. Een echte wérkgroep.
De Skarrelaars worden via de mail gevraagd zich op te geven voor een activiteit en vrienden zijn ook
heel welkom. Per activiteit wordt 2 euro gevraagd voor de onkosten, dus geen jaarcontributie meer.

24 september ‘16
Nadat de kooiker eerst had uitgelegd hoe een eendenkooi werkt en waarom er overal rietschermen
staan, moesten we zelf aan de slag met rietschermen maken.
Al snel had iedereen de slag te pakken en ging het als een speer. Tussendoor hebben we even pauze
gehouden bij het kooikerhuisje, waar we lekker buiten in de zon konden zitten. Voor we het wisten
was het al twaalf uur geweest en moesten we stoppen.
De kooiker is blij dat we hem hebben geholpen er zijn namelijk weer twee hele nieuwe rietschermen
bij gemaakt! Er waren 5 Skarrelaars.
5 november ‘16
De ‘Skarrelaars-Handen uit de mouwen’ hebben meegeholpen met Staatsbosbeheer bij de
natuurwerkdag. Er zijn bomen en struikjes weggezaagd in de Bleekersvallei om de heide beter te
laten groeien. Er waren 6 skarrelaars.

