Activiteiten werkgroep scholen IVN Voerendaal 2018.
Schooljaar 2017/2018: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal; 141
leerlingen bestaande uit 5 groepen: 3 klassen groep 5/6; 1 klas groep 6 en 1 klas
groep 6/7. Het aantal leerlingen in vergelijking met vorig jaar is met 23 leerlingen
afgenomen. Dit komt omdat er 1 groep minder is. Bij het snoeien doen 28 leerlingen
van groep 7/8 van Ransdaal mee.
Snoeien.
In het Haerenbos zijn Annemie, Wiel en Ria de snoeilocatie nader gaan bekijken.
In overleg met de gemeente zijn de verschillende locaties vastgesteld.
Het snoeimateriaal werd gecontroleerd en waarna nodig gezet.
Op de volgende dagen zijn we gaan snoeien:
De planning was om op woensdagmorgen 28 februari met groep 5/6 van b.s.
Ransdaal te gaan snoeien bij de waterpoel bij de school. Echter het was te koud. De
alternatieve datum 14 maart werd door de juffrouw afgeblazen.
Donderdagmorgen 1 maart en vrijdagmorgen 2 maart was b.s. Voerendaal aan de
beurt. Echter het was nog steeds te koud. Dus werden de snoeiwerkzaamheden
verplaatst naar resp. 15 en 16 maart. Zij snoeiden in de omgeving van de grafkelder
in het Haerenbos.
Maandagmorgen 5 maart b.s. Ubachsberg groep 5/6 in het Haerenbos. De kinderen
kwamen met de auto. In Ubachsberg is helaas geen geschikte locatie om te snoeien.
Dinsdagmorgen 6 maart b.s. Klimmen groep 5/6 in de omgeving van de
Schalenboschweg. Op deze plek wordt al jaren gesnoeid.
Woensdagmorgen 7 maart was groep 7/8 van b.s. Ransdaal aan de beurt. In het
bosje nabij de kalkoven werd ijverig gesnoeid.
Carrousel.
Bij de carrousel krijgt elke groep 4 opdrachten van telkens 20 minuten en dan wordt
doorgedraaid naar de volgende opdracht.
Op de oefenmorgen op maandagmorgen 7 mei werd samen met 10 natuurouders de
opdrachten uitgeprobeerd.
Met de kinderen startten we op:
Donderdagmiddag 24 mei en vrijdagmorgen 25 mei met b.s. Voerendaal in het
Cortenbacherbos.
Maandagmorgen 28 mei b.s. Ubachsberg in het prachtige weiland aan de
Vrouwenheideweg in Ubachsberg.
Dinsdagmorgen 29 mei b.s. Klimmen in de omgeving van de waterpoel bij de
Dolbergerweide.
woensdagmorgen 30 mei b.s. Ransdaal in de omgeving van de waterpoel nabij de
speelplaats.
De opdrachten waren: Waterdiertjes. Scheppen in het water en de gevonden diertjes
goed bekijken onder de binoculair. Op het werkblad vulden ze de vragen in en
tekenden de gevonden diertjes na. Kriebelbeestjes. Op zoek naar allerlei kleine
diertjes op en in de grond en in de struiken en ook bekijken onder de binoculair.
Enkele diertjes werden nagetekend.
Wezelpad. Een fotoroute. Van tevoren konden de kinderen in de klas een filmpje van
de wezel bekijken. Zo kregen de kinderen een idee hoe de wezel er uitzag, de
grootte (klein) en hoe hij zich beweegt. Het uitgezette kronkelend fotopad werd door
de kinderen gevolgd. Ze probeerden te bewegen als een wezel. Door middel van een

werkblad met vragen en de foto’s kregen de kinderen op
een speelse wijze een indruk van de wezel
Natuurkunstwerk. Met spulletjes uit de natuur waren de
kinderen creatief bezig. Er werd een “schilderij” gemaakt.
De kinderen bepaalden samen in hun groepje het
onderwerp. Er waren foto’s met voorbeelden van
natuurwerkstukken. Ik was zeer onder de indruk van
Resie met haar groepen. Met een minimum aan
materiaal, gras, werden ware kunstwerken gemaakt.
Hiernaast een voorbeeld.
Triviant.
Dit is het eindspel van het schooljaar betrekking hebbend
op de natuur. Het spel werd op de speelplaats van elke
school gespeeld en duurde gemiddeld 1 ½ uur. Er konden
allerlei punten verdiend worden door goede antwoorden op vragen en het uitvoeren
van 5 hoofdopdrachten. Van maandag 25 juni t/m woensdag 27 juni en donderdag 5
juli werd triviant resp. op de speelplaats van b.s. Ubachsberg, b.s. Klimmen, b.s.
Ransdaal en b.s. Voerendaal gespeeld.
Dit jaar waren de hoofdopdrachten:
Dierenkubus. De 4 kubussen zodanig draaien dat de pin van boven naar beneden
past. Zo kwamen de kinderen op speelse wijze iets meer te weten over de egel, het
ree, de korenwolf/veldhamster en de wilde kat.
Wat voel ik? De kinderen voelden in de kist 5 voorwerpen zonder ze te kijken. De
kinderen hadden toch wat moeite om de boomschors, de kastanje, de kalksteen, de
kiwi en de schil van de beukennoot te voelen en naderhand te benoemen.
Wie was hier? De kinderen kregen 6 sporen uit de natuur te zien. Een boomstam met
allerlei gangetjes (iepespintkever), een pootafdruk (kat), een veer (ekster), haar
(das), keutels (konijn) en aangevreten hazelnoot (muis).
Hommeldoolhof.
Op een prachtig door Annemie geschilderd doolhof/laken werd 1 geblinddoekt kind
(hommel) door de andere kinderen al roepend geloodst door het doolhof. De
kinderen merkten nu hoe moeilijk het was om de goede links en rechts aan te
geven.Dat ze duidelijke opdrachten moesten geven en niet door elkaar riepen.
Kersenpitspuugspel. Zo ver mogelijk de kersenpitten spugen. Menig record werd
gebroken.
Schooljaar 2018/2019: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal; 148
leerlingen bestaande uit 5 groepen: 2 klassen groep 5/6; 3 klassen groep 6. Het
aantal leerlingen in vergelijking met vorig schooljaar is met 7 leerlingen toegenomen.
Wat opvalt zijn de 3 grote klassen van 33, 34 en 35 leerlingen en een kleine klas van
20 leerlingen.
In augustus maakte de werkgroep weer de planning voor het schooljaar 2018-2019.
Natuurwandeling Eyserbos.
Op 10 oktober is de werkgroep, d.w.z. Annemie, Wiel en Ria het Eyserbos gaan
verkennen. We wilden de verschillende opdrachten van de bladervrouw- of man, de
heks of tovenaar en boswachter aanpassen en beperkt houden. De opdracht bij de
schilder bleef hetzelfde. De route van de heks en boswachter liep op het laatste niet

meer via het bos, maar klommen we met behulp van een touw op en af naar het
weiland. Ondergetekende liep een modderbad op. Schijnt goed te zijn.
Donderdagmorgen 25 oktober en vrijdagmorgen 26 oktober b.s. Voerendaal,
maandagmorgen 29 oktober b.s. Ubachsberg. De wandeling met de klas uit Klimmen
is uiteindelijk niet doorgegaan omdat er te weinig ouders waren. Opvallend is dat er
maar 20 kinderen in deze klas zitten. Op woensdagmorgen 31 oktober gingen de
kinderen van b.s. Ransdaal op pad.
Tenslotte willen we weer iedereen bedanken die ons in het afgelopen jaar
meegeholpen hebben. Ook al merken we dat we steeds meer moeite moeten doen
om voldoende natuurouders bij de opdrachten te krijgen. Dus kom erbij!
De scholenwerkgroep van het IVN-Voerendaal bestaat uit Wiel Curfs, Annemie
Dormans en Ria Senden.
Ria Senden, januari 2019

