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Januari
Met Frans Hoving en Alfred van Kessel beginnen we aan de opzet van een laagdrempelige
cursus voor geïnteresseerden in de plaatselijke natuur.
Februari
Al vroeg in het jaar was er een eerste overleg met Eno Middelham (Stichting Binding) over de
Buitenspeeldag op het terrein Stijgbeugel. Een deel van het terrein naast de halfpipe is groen
met een boomgaardje. Wellicht is daar iets met natuureducatie te doen.
In deze maand was er ook een overleg op de OBS Piet de Springer. Onderwerp was het
zoeken om mogelijk een natuureducatie-programma ter plaatse te ontwikkelen. Fijn dat deze
school hiermee pro-actief bezig is.
Met Frans Hoving en Alfred van Kessel is verder gesproken over de te starten cursus.
Onderwerpen van gesprek waren o.a. inventariseren wat aan bod komt, wie daarbij
betrokken wordt, hoe het cursusverloop gaat, enz. Inmiddels ligt hiervoor een programma
klaar.
Op CBS De Wegwijzer werden drie lessen over uilen gegeven. Naast plaatjes van de dieren
kwamen gedrag, vindplaats, roep van de uilen aan bod. Ook opgezette uilen zijn interessant;
ze zijn zacht maar hebben scherpe klauwen. Uiteindelijk werden door de kinderen met groot
enthousiasme uilenballen uitgeplozen en alle muizenbotjes verzameld.
Later werden deze zelfde lessen nog gegeven op CBS De Regenboog, OBS De Werkschuit en
OBS De Toermalijn.

Maart
In maart startte het overleg over Markt van de Toekomst. Het educatieve deel voor
basisscholen word verzorgd door de coördinator van de werkgroep natuureducatie. Er wordt
nadrukkelijk aan de weg getimmerd worden om de scholen voor dit project te mobiliseren.
Het Revius deed haar deel middels de maatschappelijke stage. De organisatie van de dag
vroeg vele malen overleg.
Ondertussen werden rugklachten steeds ernstiger en is de diagnose vastgesteld waardoor een
operatie noodzakelijk was. Dit wordt ingrijpend met een langdurige revalidatie.

April / mei
In april startten de introductielessen op diverse scholen om vorm te geven aan de ideeën en
oplossingen die kinderen hebben over de toekomst. Zaken als plastic soup, elektrisch rijden
en verticaal groen kwamen aan de orde.
Ook in april en mei werden buitenlessen in de heemtuin gegeven aan groepen van OBS
’t Anker en CBS De Regenboog. Ook de taalgroep van OBS ’t Anker ging naar de heemtuin.
Voor deze kinderen was met name het eetaspect van groot belang.
Een aantal groepen kreeg ondersteuning bij de uitvoering van hun ideeën over o.a. plastic
soup, verticaal groen en elektrisch rijden. De 10 groepen stelden hun producten ten toon in
de grote kerk en de wethouder had leuke prijzen voor de mooiste, meest originele en beste
inzending. Deze dag, 26 mei, was een groot succes.

Voorbeelden van inzendingen voor de Markt van de Toekomst
Juni
In juni door rugproblemen niet meer bezig met buitenlessen. Wel was er nog een bijdrage
geleverd aan de Nationale Buitenspeeldag hetgeen ook een groot succes was. Het aandeel
natuureducatie was helaas wel wat teruggeschroefd.

Juli
In juli een aandeel geleverd aan de plannen rond de vernieuwing van het Stijgbeugelterrein.
Daarbij zal de groeninrichting een belangrijk onderdeel vormen.
Tevens was er, in samenwerking met De Boswerf in Zeist, een rondgang langs alle scholen.
Senior medewerker Annemarieke Holland deelde op iedere school mooie kalenders uit met
daarin 52 doe-activiteiten voor buiten; voor elke week een activiteit.
Ook werd het aanbod van De Boswerf onder de aandacht gebracht.

Augustus / september

Na de zomervakantie een start gemaakt met het project Wilgentenen. Dit is in samenwerking
met de cultuur coach Bo Hendriksen. Via haar zijn alle cultuur coördinatoren van de scholen
benaderd en hebben zich tot nu toe 10 groepen 5/6 aangemeld.
Dit programma houdt in dat leerlingen kennis maken met knotwilgen (historie, gebruik,
landschap, enz.). Daarnaast bezoeken ze het Lange Broek. Daar zullen ze een rondleiding
krijgen en kunnen ze knotten. Met het snoeimateriaal gaan ze op school aan de slag met een
kunstenaar.
Parallel hieraan kunnen leerlingen ook aan de slag met grote wilgentenen op het speelpark
De Horden. Het programma is aardig op stoom.

Onder de grond valt heel wat te ontdekken!

Oktober / november
In oktober weer langzaam gestart met buitenlessen in het kasteelbos. Twee kleutergroepen
van OBS De Werkschuit en groep 4 van OBS ’t Baken waren de gelukkigen. Slecht weer en
een ander programma hebben dit keer het aantal lessen laag gehouden. Toch weer heel
bijzondere ontdekkingen, zoals deze koningin hoornaar gestoord in haar winterslaap.
In plaats daarvan heeft in november gedurende 3 weken de bloembollenactie plaatsgevonden
in de buurt van alle scholen in Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen.
In samenwerking met gemeente, plantsoenendienst en leden van de knotploeg is men erin
geslaagd om ongeveer 15.000 krokussen met alle kinderen te planten.

Heel veel schoolkinderen aan de slag om krokusbolletjes in de grond te stoppen.
Hieraan voorafgaand was er een introductieles voor kinderen over nut en kleur en daarnaast
een plantinstructie.
Een prima initiatief van de gemeente en een puike bijdrage van de knotploeg. Tegelijkertijd is
aan alle scholen de nieuwe uitgave aangeboden van het aanbod educatielessen samen met
een overzichtelijke kalender. De beide uitgaven zijn mede door de gemeente en FLAIR design
prachtig vormgegeven!
Helaas ziet het ernaar uit dat de activiteiten volgend jaar ook door 1 persoon worden
gedragen. Het is te hopen dat er in het komend jaar meer ondersteuning komt van
enthousiastelingen voor leuke en educatieve activiteiten buiten.
Daarmee werd dit seizoen en het jaar afgesloten.
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