Pluk van de Petteflet

Pluk van de Petteflet, IVN De Steilrand de beste inzending van Limburg.
Op 16 maart kregen we een telefoontje van de Milieufederatie Limburg, dat we met onze
inzending voor de Pluk van de Pettefletprijsvraag de eerste plek van Limburg hebben behaald.
Gemeente Beesel had ons project de Sjanshaof aangemeld, dat in samenwerking met 2
Reuverse scholen is aangelegd.

In samenwerking met BC Broekhin Jenaplanschool Reuver hadden we al plannen gemaakt
voor een vervolg op de aanleg van onze Sjanshaof. De leerlingen van deze school gaan samen
met de leerkrachten via apps een wandelroute maken, waarin ook diverse game-elementen
worden opgenomen. Ook komt er een website over het hele project op de website van de
school en van ons IVN. Op deze manier gaan de leerlingen kennis maken met het gebied
Leewen-de Weerd wat betreft de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de diverse
historische bezienswaardigheden. Het maakt onderdeel uit van het omgevingsgericht leren dat
BCBroekhin gaat doceren, zodat leerlingen meer leren over hun directe woonomgeving. Zoals
jullie in het juryrapport kunnen lezen, voldoen we met ons project aan alle voorwaarden die
aan deze prijs verbonden zijn. Zoals Pluk het veldje achter zijn flat gaat beschermen, zo gaan
ook de Reuverse leerlingen aan de slag om het gebied Leewen-de Weerd te beschermen, en ze
hebben er zin in! Alle landelijke inzendingen zijn inmiddels verstuurd, en het wachten is op
de nominatie voor de beste 3.

Stel je voor dat we die zouden halen, dan halen we zelfs het Programma Vroege Vogels. Maar
zover is het voorlopig nog niet. Intussen zijn we bezig om publiciteit voor onze plannen te
krijgen, en dat lukt niet zoals we dat hadden gepland, maar we blijven inventief en houden
jullie op de hoogte via deze site. We kunnen ook nog niet alles verklappen, we houden nog
even iets geheim, we moeten nog iets uitbroeden…… En dat met Pasen in zicht!

