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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. Evaluatie Rioned 
tentoonstelling. 
 

2. Aanpassingen aan de 
leerroute Natuurlijk water in 
de Kwebben. 

 
3. Introductiebijeenkomst in  

de Kwebben voor de 
docenten. 

 
4. Bijeenkomst directeuren op 

Haanwijk. 
 

5. Stand van zaken leerroute 
vogels in de Gement. 
 

6. Project natuur in de 
achtertuin, samenwerking 
met de gemeente Vught. 
 

7. Bijeenkomst NME- 
coördinatoren in het nieuwe 
schooljaar. 
 

Fijne vakantie toegewenst!! 
Geniet van het mooie weer, rust 
lekker uit en doe energie op dan 
kunnen we in het nieuwe schooljaar 
opnieuw met elkaar te werken aan de 
leerroutes en kunnen we genieten 
van de mooie natuur in Vught. 
 
 
Gekleurde rugzakken met NME- 

materiaal. 

 
1. Evaluatie Rioned tentoonstelling, mei j.l. 
 
In de laatste twee weken van de maand mei zijn 
er ongeveer 450 kinderen op bezoek geweest bij 
de Rioned tentoonstelling in de bibliotheek. Dit 
was een uitstekende opkomst vanuit de 
basisscholen. Wel zijn er enkele verbeterpunten 
besproken want niet alles liep op rolletjes zoals: 
- Een programma water voor de scholen 

uitwerken die aansluit bij de tentoonstelling 
zodat het bezoek voorbereidt kan worden. 

- Een introductie voor de klassen die een 
bezoek brengen aan de tentoonstelling. 

- Vragenlijsten voor de kinderen liggen klaar 
voor gebruik. 

Dit zijn de aanpassingen die gedaan worden als 
er over drie jaar de Rioned -tentoonstelling 
opnieuw wordt opgesteld in de bibliotheek komen. 
Dus er komt hier zeker een vervolg op. Hopelijk is 
er de volgende keer meer tijd om het bezoek in te 
plannen in het programma van de school.  

 
 

2. Aanpassingen NME-leerroute Natuurlijk 
water in de Kwebben. 

 
Bij het onderhoud van de Kwebben is de blauwe 
paal omgeduwd, deze is inmiddels opnieuw gezet. 
Ook de rode paal is verzet, zodat het duidelijker is 
waar je moet beginnen bij het blote voetenpad. 
Inmiddels is Christ, vrijwilliger bij de Jeugd 
Natuurwacht, druk met het maken van duurzame 
schepnetjes zodat het kapotte vervangen kan 
worden. Daarmee zijn de laatste aanpassing 
gemaakt en kan iedereen een bezoek aan de 
NME- leerroute water inplannen. Meld je aan door 
het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen 
naar b.bloks@vught.nl   
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3. Introductiebijeenkomst in de Kwebben voor de docenten. 
 

Op 24 juni werd de bijeenkomst in de Kwebben goed bezocht. Er waren meer dan 30 
docenten aanwezig. Robert en Mayke hebben een korte introductie gegeven van de NME- 
Leerroute en we zijn hiermee aan de slag gegaan. Als bijlage bij de nieuwsbrief stuur ik 
nogmaals ‘darmarzo’ mee. Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van het gebouw van de 
Jeugd Natuurwacht. Hou je aan deze afspraken want hierdoor is het mogelijk om langdurig 
gebruik te kunnen maken van dit buitenlokaal.  
 

                    
    Bijeenkomst van de docenten in het gebouw van de Jeugd natuurwacht en het gebied de Kwebben 

 
 

4. Bijeenkomst directeuren op Haanwijk. 

 
De directeuren van de basisscholen in Vught hebben hun overleg gehouden in het 
buitenlokaal Haanwijk. Dit om nadrukkelijk kennis te maken met de NME- leerroute en dit 
ook dan lijve te ondervinden hoe het is om op deze plek in de natuur te zijn.  
 
  

5. Stand van zaken NME vogelroute in de Gement. 
 

Samen met Sofie en Han is er hard gewerkt aan de vogelroute in de Gement. De opdrachten 
zijn klaar en de route is bepaald. Inmiddels zijn de verrekijkers voor de kinderen besteld en 
wordt er gewerkt om de rugzakjes te vullen met de zoekkaarten vogels. Ook zijn er 
afspraken gemaakt met Bas Bloks van de gemeente om te zorgen dat de gekleurde palen 
worden gezet en er een kaart beschikbaar komt waarop de route staat aangegeven. We 
werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de NME- leerroute Vogels in september klaar is.  
 
 

6. Project natuur in de achtertuin. 
 
De gemeente start met het project biodiversiteit, natuur in de achtertuin. Hiervoor stelt de 
gemeente een financiële bijdrage beschikbaar per school om het schoolplein 
natuurvriendelijk in te richten. Het idee is dat elke basisschool een eigen biodiversiteit soort 
kiest en hier verschillende activiteiten onderneemt. De vraag komt van de gemeente om je 
aan te melden als je meedoet. In plan zal mee gestuurd worden met de nieuwsbrief. 
 

 
7. Bijeenkomst voor de NME coördinatoren in het nieuwe schooljaar. 

 
De volgende bijeenkomst voor de NME coördinatoren is gepland op donderdag 16 
september om 16.00 uur, locatie basisschool de Wieken, Willibrordusstraat. Zoals anders. 


