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Natuur en milieu educatie voor de Vughtse basisscholen 
 
 
NME- Nieuwsbrief voor de 
basisscholen in Vught:  
 

Het project :  ‘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 de 
natuur in de omgeving van Vught 
te leren kennen, ervaren en te 
beleven. 
 

1. Natuur op het 
schoolplein. 
 

2. NME- leerroute Bomen 
in het Reeburgpark. 
 

3. NME- leerroute 
Vughtse Heide. 
 

4. NME leerroute Vogels 
in de Gement. 
 

5. Planning van de 
bezoeken aan de NME- 
leerroutes. 
 

6. Waterprogramma De 
Groene Poort. 
 

7. Bijeenkomst NME- 
coördinatoren op 20 
januari. 

 

 

 
Deze nieuwsbrief is voor alle mensen die betrokken zijn 
bij het NME- project van de basisscholen in Vught. 
Natuurlijk de basisscholen in Vught, de provincie Noord 
Brabant, Rabobank in de regio, lokale natuurgroepen 
zoals de Natuur en Milieugroep Vught, de 
Weidevogelgroep Cromvoirt, de Jeugdnatuurwacht. En 
natuurlijk de gemeente Vught.  
 

Betrokken NME- coördinatoren van de 
Basisscholen in Vught zijn: 
 
De Baarzen, Cisca Verpalen en Wido de Klein. 
De Wieken, Sofie Versteeg. 
De Schalm, Stephanie Brouwer. 
De Lichtstraat, Han van Uden. 
Hertog van Brabant school, Martijn Rompen. 
De Zwengel; Lian Eckardt 
De Piramide, Femke Siebelt van Aart. 
De Leydraad, Norbert Weijts. 
BS Molenven, Inge Brohm en Anika Geurts. 
De Springplank, Mayke van Drunen, Robert v. d. Spek. 
De Mariellaschool (F. Kat, agendalid). 
 
Namens het DOV/ DJB De Leydraad,Joop de Beer. 
Namens Stg. de Leijestroom: Theo Vorstenbosch. 

 
 

1. Natuur op het schoolplein 
Alle Basisscholen in Vught ontvangen een financiele 
bijdrage voor het kiezen van een biodiversiteitssoort en 
planten en dierwoningen aan te kunnen schaffen. 
Ankie Spierings is aanwezig bij het overleg van de NME- 
coördinatoren om het project Natuur op het Schoolplein 
toe te lichten. De bijdrage van de Natuur- en Milieugroep 
Vught voor dit project is dat Ankie de basisscholen 
advies geeft als zij vragen hebben over de 
biodiversiteitsoort en het vinden van informatie materiaal 
over de biodiversiteitsoort, een gastspreker en NME-
materiaal en de inrichting van het schoolplein. 
Diverse Basisscholen zijn al actief met het project en met 
de voorbereiding, zodat in het voorjaar gestart kan 
worden met de uitvoering. 
 
Ankie is bereikbaar via telnr: 073-6569170 en email:  
taxandria10@zonnet.nl 
 
Verzoek aan de BS: vul vóór 1 december het 
deelnemersformulier in dat je hebt ontvangen via de 
mail en stuur dit naar: e.vermaat@vermaatwerk.nl. 
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2. NME- leerroute Bomen in het Reeburgpark. 
Wido, Ciska (BS De Baarzen) en Stephanie (BS De Schalm) zijn druk bezig met het 
ontwikkelen van het programma van de NME- leerroute Bomen in het Reeburgpark. Er wordt 
druk gewerkt om het verhaal van de route op maat te maken. De NME- leerroute is straks 
voor alle groepen van de basisscholen te bezoeken, want er wordt zowel voor de 
onderbouw, middenbouw als bovenbouw een opmaat programma gemaakt. De gemeente 
Vught heeft informatie aangeleverd over de bomen en een plattegrond met alle bomen. Dit is 
een handig hulpmiddel. Evenals het boekje Natuur en Cultuur als Buur van de Natuur- en 
Milieugroep Vught, hierin staat een mooie bomenroute en het Reeburgpark beschreven.  
 
 

3. NME leerroute De Vughtse Heide. 
Er is overleg geweest met Ministerie van Defensie, Jos Swart en hij heeft voorlopig akkoord 
gegeven voor het ontwikkelen van de NME – leerroute Vughtse Heide. Wel is de brief 
onderweg voor de aanvraag van medegebruik, een formeel verzoek om de NME leerroute op 
de Vughtse Heide te mogen ontwikkelen. Dus we kunnen hier mee aan de slag. Mogelijk dat 
Femke (BS Piramide) en Sofie (BS de Wieken) hiervoor tijd  kunnen vrijmaken? 
  
 

4. NME – leerroute Vogels in de Gement. 
Op dit moment is de NME- leerroute Vogels in de Gement in concept klaar. De rugzakjes 
met zoekkaarten en verrekijkers liggen klaar. Met de Basisschool de Leijdraad gaan we op 
pad om deze NME leerroute te testen. Het is de bedoeling om dit te doen zodra de Zwanen 
en Ganzen weer aanwezig zijn, voor hun overwintering in de Gement en als het weer het 
toelaat.   
 
 

5. Planning bezoek NME leerroute ‘Haanwijk, de Kwebben en de Gement’. 
Het Molenven gaat op 22 oktober met de onderbouw aar de NME- leerroute de Kwebben. 
Het Molenven gaat op 22 oktober met de bovenbouw groepen naar Haanwijk.  
De Wieken gaat op naar de Kwebben: groep 1/2 (wordt nog doorgegeven)  
groep 3a + 3b op 16 november 2010, Groep 4a op 28 april 2011.Groep 4b op 26 mei 2011  
Groep 5 (in maart 2011) 
De Wieken gaat naar Haanwijk met groep 6 (in april 2011), groep 7a + 7bop 25 maart en 
Groep 8 op 8 april 2011. 
De Springplank gaat de winterwandeling dit jaar doen op Haanwijk, de datum geven zij nog 
door. 
De Plusgroep DOEN WSNS Vught is op 6 oktober op bezoek geweest naar de Kwebben. Zij 
waren enthousiast over het materiaal en de locatie, dus misschien ook voor herhaling 
vatbaar. 
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Natuurlijk is het mogelijk om je nog aan te melden voor een bezoek aan de NME 
leerroutes, een mooie winterwandeling op Haanwijk is zeker de moeite waard. 
  

 
6. Waterprogramma van de Groene Poort via Waterschap de Dommel. 

Het Waterschap De Dommel wil de NME- activiteiten van de basisscholen in Vught 
ondersteunen. Dat doen zij door het waterprogramma van De Groene Poort aan te bieden in 
2011. De eerste 100 klassen kunnen gratis een waterles volgen. Maar ‘wie het eerst komt 
het eerst maalt’. Deze lessen zijn bedoeld voor de groepen 5 en 6, zij kunnen hier gratis 
gebruik van maken. Het waterschap financiert deze lessen op € 15,00 na. De laatste € 15,00 
kunnen door het NME- project gefinancierd worden. Dus dit betekent dat de scholen gratis 
met klas 5 en 6 naar De Groene Poort de waterles kunnen aanvragen.  
De Groene Poort is sowieso een prachtig museum om te bezoeken, het is een prehistorisch 
museum met diverse aantrekkelijke programma’s voor de basisscholen. Ook de inrichting 
heeft bijzondere elementen zoals een overzicht van alle planten, dieren en gesteenten van 
de laatste ijstijd tot nu toe.  
 
Als de school ook met andere klassen de waterles willen volgen, kan dit gefinancierd worden 
uit het NME project.  
 
Graag bij Petra van Grotel, secretaresse van Stg. De Leijestroom aangeven of je school 
hiervan gebruik wilt maken. 

 
 

7. Bijeenkomst voor de NME- coördinatoren 

Datum: donderdag 20 januari 2011 van 16.00 tot 17.00 uur. 
locatie bovenzaal de Wieken, kant Willibrordusstraat, zoals anders. 
De agenda voor dit overleg wordt nog toegezonden. 
 

 
 
Schepnetjes en de  witte bak voor het vangen van de waterdiertjes staan in het buitenlokaal van de 
Jeugdnatuurwacht, de Kwebben. Het informatiebord staat vooraan in het natuurpark ‘De Kwebben’.  

 
 
 
De Rabobank regio Den Bosch ondersteunt het NME- project financieel, hierdoor kunnen we 

rugzakjes en NME- materiaal aanschaffen. 


