Activiteiten werkgroep scholen IVN Voerendaal 2020.
Schooljaar 2019/2020: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal; 150
leerlingen bestaande uit 5 groepen: 2 klassen groep 5/6; 3 klassen groep 6.
De b.s. in Voerendaal is gestart met unitonderwijs. Daardoor is een beperkte keuze
mogelijk voor de data en tijdstippen van de verschillende activiteiten.
De planning was om in februari op de 5 scholen te gaan snoeien. Echter door slecht
weer en flinke wind was het niet veilig om dit te doen. Dus toen werden er data
afgesproken in maart. Op donderdag 5 maart gingen we met groep 7/8 bij de
kalkoven even buiten Ransdaal aan de slag op terrein van de Watermaatschappij
Limburg. Hier werd Wiel door de directrice van het WML in het zonnetje gezet
vanwege zijn inzet voor de natuur in samenwerking met de scholen en WML.
Op maandag 9 maart konden we met groep 5/6 van Ubachsberg in het Haerenbos
snoeien. Hier gingen we weer verder met het vrijmaken van de oude loop van de
“spjrunk”. Een journalist en fotograaf van De Limburger was aanwezig en op dinsdag
10 maart verscheen een artikel in de krant. Wat een belangstelling van de media!
Op donderdag 12 maart werd de gehele dag gesnoeid in het Cortenbacherbos. Het
weer was niet geweldig, het miezerde. Toch gingen de groepen enthousiast aan de
slag. Woensdag 11 maart en dinsdag 18 maart gingen niet door vanwege slecht
weer en het coronavirus, groep 5/6 van Ransdaal en groep 6 van Klimmen hadden
pech. De rest van het schooljaar was het niet meer mogelijk om de carrousel of
triviant te organiseren vanwege corona. In de tussentijd hebben we wel af en toe
digitaal contact gehouden met de verschillende leerkrachten. Ikzelf had in onze tuin
een broedende merel. Hier werd verslag van gedaan met foto’s.
In juni hebben we een brief gestuurd namens de scholenwerkgroep naar de
verschillende groepen van de 4 basisscholen over de stand van zaken. Als extraatje
hadden we een zoekkaart bodemdiertjes, een overzicht van kriebelbeestjes en een
werkblad kriebelbeestjes toegevoegd. Zo konden de kinderen thuis in hun eigen tuin
aan de slag.
Schooljaar 2020/2021: 4 basisscholen binnen de gemeente Voerendaal.
Door de corona hebben we voor dit schooljaar geen planning gemaakt en zijn de
aantal kinderen per groep nog niet bekend. Het is de bedoeling dat zodra het weer
kan, dat we dan nog een planning maken.
We hebben wel nagedacht of er nog een herfstwandeling veilig voor iedereen
mogelijk was. De opzet van de wandeling van het Zomerfestival op zondag 13
september heeft ons op het goede spoor gezet.
We zetten een route uit in de omgeving van de school, waar op 4 plaatsen IVN-ers
stonden, die op veilige afstand de opdrachten konden uitleggen.
De leerkracht van groep 5/6 van Ubachsberg was bereid om mee te doen. De andere
groepen haakten af. Op maandag 12 oktober was het zover. De leerkracht met de
kinderen kwamen als hele groep langs bij de verschillende opdrachten. Bij de 1e
opdracht gingen de kinderen op zoek naar 5 verschillende bomen in de buurt. Aan de
hand van bladeren, vruchten en foto’s konden ze aan de slag. Opdracht 2 was aan
de voet van de Kunderberg. Hier kwam de vroedmeesterpad aan de orde. Aan de
hand van foto’s werd van alles verteld over deze zeldzame pad. Iets verderop stond
onze opgezette das en kwam allerlei weetjes over de das met zijn burcht aan de
orde. Tenslotte gingen de kinderen het landschap tekenen onder leiding van onze
“kunstschilders”. In de klas werd van verzameld materiaal natuurpostkaarten
gemaakt. Ook verscheen er een artikel in de Onder Ons van Voerendaal.

Het werd stil qua activiteiten. In januari hebben we nog een e-mail gestuurd naar de
verschillende leerkrachten om de kinderen thuis mee te laten doen met de
tuinvogeltelling op vrijdag 29 t/m zondag 31 januari 2021.
We hopen op betere en gezonde tijden.
Namens de scholenwerkgroep: Ria Senden.

