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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 in 
de directe omgeving van Vught te 
leren kennen, ervaren en beleven. 
 
 

1. Verslag van het overleg 
NME coördinatoren. 
 

2. Bezoeken van de NME-  
leerroutes. 
 

3. Stand van zaken NME- 
leerroute bomen in het 
Reeburgpark. 
 

4. Stand van zaken Project 
natuur in de achtertuin, 
samenwerking met de 
gemeente Vught. 
 

5. Bijeenkomst NME- 
coördinatoren op 18 
november. 
 

 
 
 

 

 

 
Verslag overleg NME- coördinatoren van 16 
september 2010. 
 
Op 16 september is het overleg met de NME- 
coördinatoren gestart in het nieuwe schooljaar. 
Aanwezig waren: 
De Lichtstraat, Han van Uden. 
De Springplank, Mayke van Drunen. 
De Baarzen, Cisca Verpalen en Wido de Klein. 
De Wieken, Sofie Versteeg 
De Schalm, Stephanie Brouwer. 
Het Molenven, Anika Verschuur en Inge Brohm. 
DOV/ DJB De Leydraad, Joop de Beer. 
 
Afwezig waren de scholen 
Hertog van Brabant school met bericht. 
De Zwengel, Cary van der Kruijs werkt inmiddels in 
Helmond. 
De Piramide, Femke is ziek. 
De Mariellaschool is agendalid  
  
Dit betekent dat een overgrote meerderheid van de 
scholen in het overleg waren vertegenwoordigd, maar 
niet allemaal. Daarom ook deze nieuwsbrief. Want dan 
blijven alle scholen goed geïnformeerd over de NME- 
ontwikkelingen. 
 
Tijdens het overleg is de afspraak gemaakt dat Wido, 
Ciska en Stephanie zich gaan inzetten voor het 
ontwikkelen van de NME- leerroute Bomen in het 
Reeburgpark. Op deze manier wordt de tijdsinvestering 
gelijk over de scholen verdeeld. 
 
Daarnaast gaat De Leydraad proefdraaien met de NME 
leerroute Vogels in de Gement. 
 
Bas Bloks van de gemeente Vught was aanwezig om het 
project Natuur in de achtertuin toe te lichten. Alle scholen 
hebben informatie ontvangen om een biodiversiteitsoort 
te kiezen en hieraan een lesprogramma te ontwikkelen. 
De scholen kunnen zich hiervoor aanmelden en 
ontvangen een klein bedrag om aan de inrichting van het 
schoolplein te besteden.  
  
Bezoeken van de NME leerroute Haanwijk, de 
Kwebben en de Gement. 
 
Het Molenven gaat op 22 oktober met de onderbouw 
naar de NME- leerroute de Kwebben. 
Het Molenven gaat op 22 oktober met de bovenbouw  
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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 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. 
Natuurlijk is het mogelijk om je nog aan te melden voor een bezoek aan de NME 
leerroutes. Het is kleurrijk en guur buiten en veel bijzondere paddenstoelen te zien. 
  

Stand van zaken NME- leerroute bomen in het Reeburgpark. 
Met de gemeente is overleg geweest over de NME- leerroute bomen in het Reeburgpark. We 
hebben informatie ontvangen over de bomen in het park. Wido, Ciska en Stephanie 
verzamelen informatie voor de onderbouw en de bovenbouw. We gebruiken hiervoor de 
herfstvakantie. Daarna gaan we spijkers met koppen slaan om de opdrachtenkaarten te 
maken en het verhaal van de bomen in het Reeburgpark, we hebben er zin in. 
 

Stand van zaken Project natuur in de achtertuin met de gemeente Vught. 
Er doen tot nu toe 7 basisscholen mee met het project natuur in de achtertuin. Het 
uitgangspunt van het project is dat de basisscholen een eigen biodiversiteitsoort kiezen en 
het schoolplein hier speciaal op inrichten. Het programma bevat een aantal elementen zoals 
het betrekken van kinderen, ouders en de leerkrachten bij de activiteit. Het maken van een 
lesprogramma over de planten of diersoort die wordt gekozen. De scholen ontvangen een 
onkostenvergoeding om plantmateriaal en dierwoningen aan te schaffen en het schoolplein 
natuurvriendelijk voor deze soort in te richten. 
 
De scholen die zich tot nu toe hebben opgegeven zijn: De Lichtstraat, De Baarzen, Hertog 
van BrabantSchool, De Wieken, De Leydraad, De Schalm, De Springplank. Het Molenven 
heeft laten weten dat zij door hun op stapel staande verhuizing, niet meedoen. Het is nog 
mogelijk om je als basisschool hierbij aan te sluiten. Laat dit dan snel weten 
e.vermaat@vermaatwerk.nl 
 

De volgende bijeenkomst van de NME- coördinatoren is gepland op 18 
november, locatie bovenzaal de Wieken, kant Willibrordusstraat, zoals anders. 
De agenda voor dit overleg wordt binnenkort verzonden. 
 
De Rabobank regio Den Bosch ondersteunt het NME- project financieel, hierdoor kunnen we 
rugzakjes en NME- materiaal aanschaffen.                                                                   
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