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. 18 febr. NMEbijeenkomst

4. NME- coordinatoren of
contactpersonen?
5. NME leerroute groep 8 op
Haanwijk
6. Tips
7. Beheer van de rugzakken

1. Bijeenkomst NME- coördinatoren
Hierbij nodigen we de NME – coordinatoren van harte uit
voor de bijeenkomst op maandag 18 februari om 16.00
uur, locatie Stg. Leijestroom, zoals anders.
Onderdelen van het overleg zijn:
1. Inhoud van de leskisten/ mappen van zolder
2. Jaarplanning maken voor de NME activiteiten
w.o. opening NME route Vogels in de Gement,
opening NME route Bossen van Sparrendaal en
NME- route Duurzame ontwikkeling op Haanwijk.
3. Planning van de vergaderingen voor het hele
jaar.
4. Praktische zaken, zoals de website en uitlenen
van de rugzakjes (organisatie)
Tijdens de bijeenkomst zal Catrien Kuijpers vertellen
over de opzet van de kindermoestuin: leren uit de
moestuin, zie verder op in de nieuwsbrief.
Alle NME coordinatoren en collega’s zijn hiervoor van
harte uitgenodigd.

1

1. Leren uit de moestuin
Mowgli kinderopvang stelt haar moestuin open voor schoolklassen uit Vught . De kinderen
gaan ontdekken waar en hoe onze eetbare groenten groeien en bloeien. In 3 middagen
wordt de kinderen geleerd wat planten nodig hebben om te kunnen groeien, hoe een klein
zaadje of knolletje uitgroeit tot een hele plant. We sluiten het lesprogramma af met een
oogstfeest. De middagen worden begeleid door een deskundige, die de kinderen aan het
werk zet na een korte instructie.
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 permanente onderhoud aan de moestuin wordt door derden gedaan.
De belangrijkste doelen zijn:
- Weten waar voedsel vandaan komt.
- Kennis van de seizoenen en hun producten.
- Kennis van ontwikkeling van zaden tot planten en het gebruik van de
verschillende onderdelen
- Gezonde en niet gezonde voeding.
- Samenwerken in een groep

2. Opening NME- leerroute Kabouters, een succes!
Op 7 november j.l. heeft Jolanda Halters van de OBS de Lichtstraat de opzet van de
kabouterroute voor de allerkleinsten toegelicht. Het is een aantrekkelijke NME route,
kabouters van de IJzeren man. De kinderen doen langs het water diverse opdrachten, zo
gaan ze vliegen als een vogels, kleuren zoeken uit de natuur en bomen verkennen met een
blinddoek. Een mooie grote kabouter vertelt het verhaal en kan op allerlei manieren de tocht
door de natuur levendig maken. Al met al een bijzondere plek en een mooi route voor de
kinderen. Verschillende scholen konden niet wachten en zijn hier al naar toe gegaan met de
kleuters.

3. NME- coördinator of contactpersoon.
Er is bij de start van NME project is in het directeuren overleg besproken om een
onderscheid te maken tussen NME coördinator en NME- contactpersonen. Enkele
basisscholen hebben aangegeven dat zij NME wel belangrijk vinden maar er weinig tijd voor
vrij kunnen maken.
Enkele scholen zijn alleen agendalid van het NME- overleg, De Mariellaschool en De
Zwengel zijn agendalid. Zij blijven op de hoogte en sluiten ad hoc aan, als er iets bijzonders
voordoet.
NME contactpersonen voor de kleine scholen in Vught, BS de Leydraad. Zij zijn bij de NMEbijeenkomsten maar besteden geen tijd aan het ontwikkelen van de leerroutes.
De meeste basisscholen hebben aangegeven dat zij taakuren (20) op jaarbasis inzetten om
een leerkracht tijd en ruimte te geven voor NME. Deze taakuren worden besteed aan het
ontwikkelen van de NME- leerroute en het verder ontwikkelen van het NME- netwerk.
De volgende stappen zijn voor het komende jaar van belang:
- hoe gaan we het NME- netwerk levendig houden en elkaar enthousiasmeren.
- hoe organiseren we het zo praktisch mogelijk, onderhoud van de rugzakken.
- hoe zorgen we ervoor dat alle scholen de NME leerroutes inpassen in het onderwijs
aan de kinderen.

4. NME- leerroute, groep 8 op Haanwijk.
Al enige tijd zijn we in overleg met Landgoed Bleijendijk om hier de route voor groep 8 te
maken. Doordat zij hun vrijwilligers in willen zetten voor het begeleiden van de groepen en
beperkt zijn voor het bezoek aan Bleijendijk op de vrijdag en er per
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bezoek € 150,00 betaald moet worden is besloten om een andere locatie voor de NMEleerroute duurzame ontwikkeling voor groep 8 te zoeken.
Aangezien Brabants landschap het buitenlokaal Haanwijk verder wil ontwikkelen en hier een
nieuw wandelpad gemaakt is richting de Dommel is besloten om hier de leerroute voor groep
8 te maken. Het voordeel is dat er een mooi buitenlokaal is dat nu twee maal bezocht kan
worden, dit wordt nieuw ingericht voor NME. Ook de plek wordt verder ontwikkeld met
speelnatuur en Haanwijk veel te bieden heeft mbt cultuurhistorie en natuur. Samen met
Marion (BS Molenven) worden de NME- leerroute uitgewerkt.

5. Tips
Schrijf regelmatig een artikel het weekblad/ maandblad van de school over ervaring van de
kinderen buiten of het natuurproject op school.
1. Bezoek met collega’s
2. Bezoek met vrijwilligers en ouders de leerroutes en vertel over de aanpak
3. Presenteer de website www.nmevught.nl tijdens het lerarenoverleg op school
4. zorg dat natuurprojecten gepresenteerd worden op school en dat de kinderen en
ouders hierover horen.
5. Laat de kinderen een berichtje schrijven over de natuur en plaats een foto erbij
6. Maak in de klas een seizoen tafel
Volwassenen vinden het al snel slecht weer, kinderen hebben geen last van de regen.

6. Beheer van de rugzakken.
De NME-coördinatoren hebben de rugzakjes in eigen beheer. De NME- coördinatoren
beheren en onderhouden de rugzakjes om te zorgen dat de inhoud op orde is.
Uitgaande dat iedereen die de rugzakjes gebruikt dit controleert. Aanvullingen kunnen van
materialen die versleten zijn of kwijt zijn kunnen worden aangevraagd bij 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 van der Spek, St.-Elisabethstraat 19,
5261 VK Vught, 073 6563606
Groep 3: Sparrendaal, is nog niet af maar BS de Baarzen, Wido de Klein, stelt in voorjaar
2013 de rugzakjes beschikbaar.
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: Haanwijk, BS Het Molenven, Marion Broeders, Victorialaan 15, 5261 AE Vught,
073- 6560129.

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