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

Het project : ‘Wandelen,
Waarnemen, Weten en
Waarderen’.

De nieuwsbrief is voor deelnemers van het NME- project
‘leerroutes’ van 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 basisscholen en de gemeente Vught.

2. Leren uit de moestuin

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, Jolanda Halters.
Hertog van Brabant school, Amanda van de Weerdt.
De Zwengel; Corry van Gerven.
De Piramide, Femke Siebelt van Aart en leni Louer.
De Leydraad, Norbert Weijts.
BS Molenven, Marion Broeders, Lia van den Hout.
De Springplank, Mayke van Drunen, Robert v. d. Spek.
De Mariellaschool (F. Kat, agendalid).

3. Opening leerroute
Kabouters

Namens het DOV/ DJB De Leydraad, Joop de Beer.
Namens Stg. de Leijestroom: Theo Vorstenbosch.

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, te ervaren en te
beleven.
Kijk ook op www.nmevught.nl
1. Bijeenkomkst NMEcoordinatoren.

4. NME- coordinatoren of
contactpersonen?
5. NME leerroute groep 8 op
Haanwijk

1. Bijeenkomst NME- coördinatoren, van 18
februari j.l.
Aanwezig bij de bijeenkomst: Wido, Stephanie, Lia, Joop
en Amanda. Sofie heeft zich voor de bijeenkomst
afgemeld.

6. Tips
7. Beheer van de rugzakken

Catrien Kuipers en Roel Vugts presenteerde het aanbod
om samen te werken met basisscholen van Vught, in de
moestuin van kinderopvang Mowgli.
De basisscholen die meedoen gaan 3 x in het jaar naar
de moestuin om te werken en te genieten. Tijdens de
bijeenkomsten wordt gewerkt met de kinderen aan 1.
zaaien 2. Planten en 3. oogsten en proeven
Deze drie bijeenkomsten zijn verdeeld over het jaar, en
worden bepaald in overleg met de scholen die meedoen.
Van de scholen wordt gevraagd om extra begeleiding
omdat er in kleine groepjes gewerkt wordt in de
moestuin.
Dit is zeer positief ontvangen, drie scholen gaven aan
dat zij hieraan mee willen doen en dit gaan bespreken op
school. Daarom hebben we de afspraak gemaakt om ter
plekke te gaan kijken, zie voorstel verderop in de
Nieuwsbrief en sturen we een aanmeld formulier mee.
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2. Leren uit de moestuin, bij Mowgli.
Mowgli kinderopvang stelt haar moestuin open voor schoolklassen uit Vught . De drie
middagen worden begeleid door een deskundige, die de kinderen aan het werk zet na een
korte instructie. Graag extra begeleiding van school want er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Duur: 1 tot 1,5 uur per middag
Locatie: Mowgli kinderopvang is gevestigd in de oude tuin van Huize Theresia,
Jagersboschlaan 17 in Vught.
Het heeft de voorkeur van de basisscholen om vooraf te gaan kijken op de locatie, te
koppelen aan een rondleiding en instructie te geven over de aanpak. We hebben de
afspraak gemaakt om een datum lijstje rond te laten gaan.
Graag opgeven als je interesse hebt om mee te doen of je wilt komen kijken om je te
orienteren. Het voorstel is om de voorbereidende bijeenkomst te plannen op:
- Vrijdag 8 maart van 16 - 17.00 uur of …………….
- Dinsdag 12 maart van 16 - 17.00 uur.
Graag even doorgeven wanneer het jullie schikt en met hoeveel personen je van plan bent te
komen, door een mail te sturen naar: e.vermaat@vermaatwerk.nl

3. NME –leerroute Bossen van Sparrendaal, groep 3.
Samen met de Basisschool de Baarzen (Wido en Cisca) wordt de leerroute op Sparrendaal
voorgelopen en de opdrachten gemaakt. Op 6 maart gaan we op sparrendaal kijken en de
opdrachten doornemen. Voor die tijd is er overleg met Brabants Landschap om te zorgen dat
de palen van de route er staan. Inmiddels is contact gelegd met de Monumentenwacht, een
kantoor dat is gevestigd aan de Sparrendaalseweg, zij willen een locatie beschikbaar stellen
voor de klassen te ontvangen. We verwachten dat de leerroute op sparrendaal dan snel
klaar kan zijn, we houden je op de hoogte.

4. NME- leerroute, langs de Dommel op Halder, groep 8.
Samen met basisschool Molenven (Marion en Lia) hebben we een bezoek gebracht aan de
nieuwe wandelroute op Haanwijk/ Halder, langs de Dommel. Dit biedt de mogelijkheid om
een interessante leerroute te maken voor leerlingen van groep 8; met informatie over natuur,
cultuurhistorie en cultureel erfgoed. Inmiddels zijn er allerlei ideeën om de opdrachten uit te
werken. De verwachting is dat deze route in het voorjaar klaar is.

5. Maandag 8 april: bijeenkomst NME coördinatoren.
Op 8 april is de volgende bijeenkomst van de NME coordinatoren gepland, wil je deze datum
alvast in de agenda zetten. Vooraf ontvang je een uitnodiging met de agenda.
6. Woensdag 15 mei, opening van de NME- leerroute Vogels in de Gement
In overleg met de weidevogelgroep Cromvoirt willen we de NME- leerroute Vogels in de
Gement openen, op woensdag 15 mei om 13.30 uur. De locatie waar we samen komen
wordt nog doorgegeven. Let erop! We gaan op de fiets op pad!!!!
7. 8-12 maart, bijeenkomsten met rondleiding en presentatie bij Mowgli
Het voorstel is om een korte introductie bijeenkomst te houden bij Mowgli. Catrien Kuipers en
Roel Vugts zullen een presentatie en rondleiding gegeven en daarnaast iets vertellen over
het programma dat samen met de basischolen wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen er
afspraken gemaakt worden voor de bijeenkomsten, wanneer de klassen welkom zijn. Dit
wordt individueel per scholen afgesproken.
Locatie voor de bijeenkomst: Kinderopvang Mowgli, Jagersboschlaan 17, 5262 LS Vught.
De bijeenkomsten zijn telkens van 16.00 – 17.00 uur en worden gehouden op:
- vrijdag 8 maart en/ of
- dinsdag 12 maart
Stuur even een berichtje via de mail dan maak ik een lijst van scholen die komen.
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Nog even in winterse sfeer, een fruitboom in de sneeuw

Beheer van de rugzakken
Als er vragen zijn dan kun je contact opnemen met Joop de Beer, Stg. Leijestroom: 073 6576868.
De rugzakjes kunnen bij de volgende adressen worden opgehaald.
Groep 1: De IJzeren Man, OBS De Lichtstraat, Jolanda Halters, Brabantlaan 75,Vught, 073- 6563832.
Groep 2: De kwebben: BS De Springplank, Robert vd Spek, St.-Elisabethstraat 19,5261 VK Vught, 073 6563606.
Groep 3: Sparrendaal, vanaf zomer 2013 BS de Baarzen, Wido de Klein, adres volgt nog.
Groep 4: Vughtse heide, BS De Piramide, Femke Siebelt, Van de Pollstraat 2 5262 XE, Vught, 073- 6843122.
Groep 5: Reeburgpark, BS De Schalm, Stephanie Brouwers, Theresialaan 34 Vught,073- 6563678.
Groep 6: Gement, BS De Leydraad, Norbert Weijts, Voorstraat 17, 5266 AV Cromvoirt, 0411-641907.
Groep 7: Haanwijk, BS de Wieken, Sofie Versteeg, Moleneindplein 9, Vught, 073-6560484
Groep 8: Halder, vanaf zomer 2013, BS Het Molenven, Marion Broeders, Victorialaan 15, 5261 AE Vught, 0736560129.

Het NME project is mede tot stand gekomen met ondersteuning van de provincie Noord Brabant en de gemeente
Vught.
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