
 

1 

 

 
 

Natuur en milieu educatie voor de Vughtse basisscholen 
 

 

 
 
NME –Nieuwsbrief voor de 
basisscholen in Vught:  
 

‘Wandelen, Waarnemen, Weten 
en Waarderen’. 
 
Doel van het project is om met de 
leerlingen van de basisscholen op 
pad te gaan in de natuur en zo in de 
directe omgeving van Vught te leren 
kennen, ervaren en beleven. 
 

1. Rapportage van de 
bijeenkomst NME- 
coördinatoren op 29 april j.l. 
 

2. Opening NME- leerroute 
Natuurlijk water in het 
gebied de Kwebben. 
 

3. Excursie NME – leerroute 
Natuurlijk water in het 
natuurpark de Kwebben op 
donderdag 24 juni.  
 

4. Biodiversiteit, natuur op het 
schoolplein 

 
1. Kort rapportage van de bijeenkomst NME- 

coördinatoren van 29 april j.l. 
 
- NME- leerroute Haanwijk en het bezoek van 
Basisschool het Molenven en basisschool de Wieken. 
De bijeenkomsten zijn goed verlopen. De scholen zijn 
met een grote groepen naar Haanwijk geweest, 
gemiddeld 75 kinderen. Het programma dat is 
aangeboden is, is zoveel mogelijk aangepast aan de 
groepen. Het Molenven is in kleine groepen aan de 
slag gegaan met de zoekkaarten. De Wieken heeft de 
groep opgesplitst. Een groep heeft gewerkt aan de 
opdrachten, de anderen hebben de route gelopen en 
er is vertelt over de natuur. Dit is goed bevallen. 
Alleen bij de opdracht van Haanwijk, bij de gele paal, 
was er geen plattegrond aanwezig. De afspraak is dat 
deze wordt toegevoegd.  
Tops: veel informatie gekregen - de opdrachten - veel 
dierensporen gevonden – wandelen – zoekkaarten - 
buiten zijn – avontuurlijk - palen en tassen - de 
jaarringen- samen fietsen. 
Tips: liever een speurtocht - meer spelletjes over de 
natuur - meer opdrachten doen en deze afwisselen - 
actievere opdrachten - de antwoorden op de vragen. 
 
- NME leerroute Natuurlijk water in de Kwebben en 
de ervaring van de basisschool de Springplank. De 
NME- Leerroute Natuurlijk water zit goed in elkaar. De 
opdrachtenkaarten zijn duidelijk en er is voldoende 
materiaal aanwezig om met kleine groepjes aan de 
slag te gaan zoals schepnetjes, bakjes en loepjes. 
Het gebied is overzichtelijk ingericht. Wel moeten we 
nog goede afspraken maken over het gebruik van het 
gebouw.  
Natuurlijk is het ook mogelijk om met de bovenbouw 
groepen aan de slag te gaan met de NME- route op 
de Kwebben. De sleutel is voor iedere school 
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Leijestroom.  
 
NME- leerroute vogels in de Gement. Inmiddels 
heeft er een gesprek plaatsgevonden met de 
Weidevogelgroep Cromvoirt.  We opdrachten zijn in 
concept klaar. Inmiddels is de route bepaald en de 
gemeente zet de palen in de grond. Hierover zal deze 
week afspraken gemaakt worden. 
 
De Rioned tentoonstelling in de Bibliotheek. Deze is 
inmiddels volgeboekt en de planning is doorgegeven.  
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Op maandag 17 mei heeft de nieuwe wethouder Dhr. Wilbert Seuren de Rioned 
tentoonstelling geopend met de locowatergraaf Dhr. T. Arts, van het waterschap De Dommel 
(zie foto’s). 
 

 
De Lichtstraat op bezoek in de bibliotheek                     Wethouder, W. Seuren opent de tentoonstelling 

 
Tijdens het NME-overleg waren de volgende scholen vertegenwoordigd: De Wieken; De 
Springplank; De Lichtstraat; Het Molenven; De Schalm. 
Afmelding voor het overleg is ontvangen van De Leydraad; De Zwengel; De Piramide.   
 

2. Opening NME- leerroute Natuurlijk water in de Kwebben.  
Op woensdag 21 april heeft scheidend wethouder, Ben Brands de NME- leerroute Natuurlijk 
water in de Kwebben geopend. Er was koek en limonade voor de kinderen en een kopje 
koffie. Daarna werd door Ben het blotevoeten- pad gelopen over o.a. het knuppelpaadje dat 
door de Jeugd Natuurwacht voor dit doel is aangelegd. De basisscholen kunnen hier nu 
gerust mee aan de slag. Er is door VTV (VughtseTV) een presentatie op dvd gemaakt. 
 

3. Excursie:  NME- leerroute Natuurlijk water in het buitenlokaal de 
Kwebben. 

Aangezien we graag iedereen de kans willen geven om kennis te maken met de NME 
leerroutes en het buitenlokaal de Kwebben organiseren we een speciale bijeenkomst ter 
introductie. Het werkbezoek is voor alle geïnteresseerden,zowel de directeuren, de NME 
coördinatoren en alle docenten zijn van harte uitgenodigd.  
Doel is een introductie van de aanpak van de NME-leerroute natuurlijk water en kennis 
maken met het buitenlokaal de Kwebben. Hieraan gekoppeld is een korte excursie in het 
natuurpark de Kwebben. Een uniek gebied waar nog kwelwater voorkomt. 
Voor:   De NME coördinatoren en geïnteresseerden/ docenten. 
Datum: Donderdag 24 juni. 
Tijdstip:  16.00 uur. 
Locatie:  Natuurpark de Kwebben en gebouw van de Jeugd Natuurwacht, 

Peellandstraat in Vught. 
 

4. Biodiversiteit, Natuur op het schoolplein. 
De gemeente Vught stimuleert biodiversiteit in de natuur in de eigen omgeving. Vorig jaar is 
biodiversiteit, natuur in de achtertuin gepresenteerd aan bewoners van Vught. De gemeente 
Vught vervolgt dit om in 2010 deze activiteit te koppelen aan de NME- activiteiten van de 
basisscholen. Een apart project voor het stimuleren van de Natuur op het schoolplein. We 
zijn hierover in gesprek en binnenkort horen de scholen hier meer over. 


