Activiteiten werkgroep scholen IVN Voerendaal 2019.
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 is in vergelijking met vorig schooljaar met 7 leerlingen toegenomen.
Wat opvalt zijn de 3 grote klassen van 33, 34 en 35 leerlingen en een kleine klas van
20 leerlingen.
Snoeien.
De snoeilocatie zijn nader bekeken. In overleg met de gemeente zijn de
verschillende locaties vastgesteld. Het snoeimateriaal werd gecontroleerd en
geïnventariseerd.
Op de volgende dagen zijn we gaan snoeien:
Op woensdagmorgen 13 februari met groep 5/6 van b.s. Ransdaal in de Oude
Akerweg. Het was prima weer en de kinderen waren enthousiast.
Donderdagmorgen 14 februari en vrijdagmorgen 15 februari was b.s. Voerendaal
aan de beurt. Heel wat kinderen en volwassenen waren aan het werk in het
Cortenbacherbos. De oude loop van de Hongerbeek werd gedeeltelijk vrij gemaakt.
Maandagmorgen 18 februari b.s. Ubachsberg groep 5/6 in het Haerenbos. Walter
Uitterhoeve vertelde de geschiedenis van de “sprjrunk”. Ook deze oude loop werd
weer zichtbaar gemaakt door de kinderen. Er is zelfs een kuil in het bos van een
kraterinslag. Een dode eekhoorn maakte behoorlijk wat indruk op de kinderen.
Dinsdagmorgen 19 februari b.s. Klimmen groep 6 in de omgeving van de
Schalenboschweg. Op deze plek wordt al jaren gesnoeid.
Woensdagmorgen 20 februari was groep 7/8 van b.s. Ransdaal aan de beurt. Zij
hoefden niet ver te gaan. De knotwilgen bij de waterpoel kregen een flinke
snoeibeurt.
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 donderdagmorgen 25 april werd met 5 natuurouders
(inclusief de 3 leden van de eigen werkgroep), de opdrachten uitgeprobeerd. De
opkomst was teleurstellend, dus voor volgend jaar doen we het zonder oefenmorgen.
Er kan nog altijd nadere uitleg gegeven worden per e-mail.
Met de kinderen startten we:
woensdagmorgen 30 mei b.s. Ransdaal regende het. Dus hebben we waterdiertjes
uit de poel verzameld en een bak met grond met kriebelbeestjes. De verschillende
opdrachten werden in het IVN-lokaal en onder het afdak uitgevoerd.
Donderdagmorgen 9 mei met 1 groep 6 van b.s. Voerendaal in het Cortenbacherbos.
Vrijdagmorgen 10 mei is de activiteit helaas niet doorgegaan vanwege het slechte
weer.
Maandagmorgen 13 mei b.s. Ubachsberg in het prachtige weiland aan de
Vrouwenheideweg in Ubachsberg.
Dinsdagmorgen 14 mei b.s. Klimmen in de omgeving van de waterpoel bij de
Dolbergerweide. Deze activiteit is helaas ook niet doorgegaan.
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.
vlinderroute. Aan de hand van voorwerpen en echte rupsen en vlinders werd de
levenscyclus van een vlinder besproken. Filmpjes werden van tevoren in de klas
bekeken. Via de vlinderstichting hebben we eitjes, rupsen, poppen van het grote
koolwitje besteld. Niet alleen de kinderen waren enthousiast, maar Annemie en Ria
maakten de hele cyclus thuis mee. Wat een wonder van de natuur.
Uiteindelijk heeft een leerkracht van Voerendaal de overblijvende rupsen in de klas
gezet. De uitgekomen 6 vlinders werden in Ubachsberg tenslotte los gelaten.
Vogels. Aan de hand van opgehangen foto’s en evt. vogelgeluiden werden enkele
vogels nader bestudeerd. Allerlei weetjes werden verteld.
Triviant.
Dit is het eindspel van het schooljaar over 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 24 juni t/m woensdag 26 juni en donderdag 4
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:
Paddenstoelspel.
Een soort memoriespel. Welke paddenstoelfoto hoort bij een van de 3 kaarten. Er
wordt gezocht op de kaart naar de naam. Er volgt een verklaring waarom een
betreffende kaart bij een bepaalde paddenstoel hoort.
We hadden inkzwam, de vliegenzwam, de stinkzwam, het elfenbankje en de
honinggzwam en tenslotte de aardappelbovist.
Wat ruik?
Welk potje met een geur hoort bij welke plant? Het was best een moeilijke opdracht
voor de kinderen. Er was munt, basilicum, peterselie, kamille en lavendel.
Het afvalspel.
We hadden 6 emmertjes met allerlei categorieën afval en afval. De opdracht was om
afval te sorteren in de goede emmer. Het was goed dat de kinderen stil stonden bij
de hopen afval die wij produceren en allerlei afval kan gerecycled worden.
Blikgooien.
Bij een goed antwoord op een natuurvraag konden de kinderen gaan blik gooien.
Dit kon het puntentotaal vergroten.
Kersenpitspuugspel.
Zo ver mogelijk de kersenpitten spugen.
Schooljaar 2019/2020: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal; 150
leerlingen bestaande uit 5 groepen: 2 klassen groep 5/6; 3 klassen groep 6. Er zijn 2
leerlingen meer dan vorig jaar. Wat weer opvalt zijn de grote groepen.
De b.s. in Voerendaal is gestart met unitonderwijs. Daardoor is een beperkte keuze
mogelijk voor de data en tijdstippen van de verschillende activiteiten.
In september maakte de werkgroep weer de planning voor het schooljaar 20192020.

Natuurwandeling Stokhem.
Tijdens deze wandeling in een afwisselend landschap van weiland, Geul en in het
bos deden we allerlei natuuropdrachten. Zoals fruitbomen herkennen, de waterpoel,
de bever, stenen zoeken, een vlotje bouwen, de watersnelheid meten en de
emmertjes water wedstrijd.
Wegens ziekte van verschillende leerkrachten kon de wandelingen van b.s.
Voerendaal niet doorgaan. Op woensdagmorgen 23 oktober gingen de kinderen van
b.s. Ransdaal op pad.
maandagmorgen 28 oktober b.s. Ubachsberg, dinsdagmorgen29 oktober b.s.
Klimmen. De opdrachten vielen goed in de smaak bij de kinderen en ouders.
Tenslotte willen we weer iedereen bedanken die ons in het afgelopen jaar
meegeholpen hebben. De kinderen genieten volop van onze natuuractiviteiten.
We hopen dat we genoeg natuurouders behouden. De vergrijzing is bij ons goed te
merken en nieuwe natuurouders zijn schaars.
De scholenwerkgroep van het IVN-Voerendaal bestaat uit Wiel Curfs, Annemie
Dormans en Ria Senden.

