Natuur en milieu educatie van de Vughtse basisscholen.
Het project: wandelen, waarnemen, weten en waarderen.
Een impressie van de opening van de NME- leerroute Bomen in het
Reeburgpark.
Op woensdag 20 april werd in het ‘Witte huis’, de NME leerroute Bomen in het
Reeburgpark, geopend. Allereerst heeft Joop de Beer, namens de directeuren, in het kort
vertelt over het ontstaan van de NME leerroute en opgeroepen om met de leerlingen de
natuur in te trekken en de lessen in te passen in het schoolprogramma omdat zij
lesvervangend zijn. Hierop hebben Stephanie (BS de Schalm) en Wido (BS de Baarzen)
in het kort toegelicht wat er allemaal te ontdekken is bij de NME leerroute Bomen in het
Reeburgpark. Barend Bast, de piraat is op zoek naar hout voor zijn schip, het verhaal is
gebaseerd op waar gebeurde, historie van het park.
Wethouder W. Seuren heeft de route geopend door één van de oudste inwoners van
Vught aan een onderzoek te onderwerpen met behulp van Frans Baltussen de
bomendeskundige die speciaal voor deze middag aanwezig was en allerlei interessante
details over de bomen vertelde. Daarnaast was Ilonka de Mol aanwezig voor bijzondere
vormen van natuurbeleving.

Wido en Stephanie vertellen over de NME- leerroute Bomen n het Reeburgpark en……. over de rugzakjes, de
opdrachtenkaarten en Barend Bast, de piraat.

Frans Baltussen (boomverzorger), inspecteert samen met wethouder Wilbert Seuren één van de oudste inwoner
van het Reeburgpark.
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Natuurmemorie met spullen, gevonden in het Reeburgpark en ook de oude boomstructuren kunnen
gemakkelijk betrokken worden bij de natuurbeleving in het Reeburgpark.

Vleermuizen spel, begeleidt door Ilonka de Mol. Zij
verzorgde natuurbeleving activiteiten.

Er was volop belangstelling voor de natuur
activiteiten.

Stephanie wisselt uit met collega’s over de aanpak tijdens de NME leerroute Bomen in het Reeburgpark.
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