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

 
1. www.nmevught.nl is in de lucht. 
 
2. NME- leerroute Bomen in het 
Reeburgpark. 
 
3. NME- leerroute Vogels in de 
Gement. 
 
4. NME- leerroute Struinen op de 
Vughtse Heide. 
 
5. Natuur op het schoolplein. 
 
6. Uitnodiging voor docenten, start 
NME leerroute Reeburgpark. 
 
7.  Bijeenkomst NME- 
coördinatoren op 21maart 2011. 
 

 

 
Deze nieuwsbrief is voor de mensen die geïnteresseerd 
zijn in 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. 
 

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, Han van Uden. 
Hertog van Brabant school, Martijn Rompen. 
De Zwengel; Corry van Gerven. 
De Piramide, Femke Siebelt van Aart en leni Louer. 
De Leydraad, Norbert Weijts. 
BS Molenven, Inge Brohm en Anika Geurts. 
De Springplank, Mayke van Drunen, Robert v. d. Spek. 
De Mariellaschool (F. Kat, agendalid). 
 
Namens het DOV/ DJB De Leydraad,Joop de Beer. 
Namens Stg. de Leijestroom: Theo Vorstenbosch. 
 
1. www.nmevught.nl is in de lucht. 
Voor alle NME- coördinatoren en alle docenten van de 
scholen en geïnteresseerden is de website in de lucht. 
Alle informatie over de NME- leerroutes is te zien op de 
website. De agenda kun je bekijken en aanvullen. Met 
het verzoek aan alle NME- coördinatoren om je collega’s 
te informeren over het gebruik van de website. 
De instructie over het gebruik van de website ontvang je 
via de mail.  
 

2. NME- leerroute bomen in het Reeburgpark. 
Er is hard gewerkt door Ciska en Wido (de Baarzen) en 
Stephanie (de Schalm) om de NME- leerroute Bomen in 
het Reeburgpark te ontwikkelen. Barend Bast, de piraat 
is op zoek naar hout voor zijn boot en meent dat hij die 
zomaar uit het Reeburgpark kan halen. Maar dan komt 
hij erachter dat dit niet kan want er zijn allerlei bomen en 
boom bewoners in het Reeburgpark. 
 
Wil je meer weten over de NME- leerroute Bomen in het 
Reeburgpark, kom dan naar de bijeenkomst op 20 april. 
Dan kun je van alles ontdekken over de NME-leerroute. 

Deze bomen zijn inmiddels opgehaald, 
maar in het Sterrenbos  van Haanwijk zijn 
ook nog  hele andere dingen te 
ontdekken. 

http://www.nmevught.nl/
http://www.nmevught.nl/
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2.  Aankondiging bijeenkomst start NME leerroute Bomen in het Reeburgpark. 
Alle docenten worden uitgenodigd op woensdagmiddag 20 april om bij de introductie van de 
NME- leerroute Bomen in het Reeburgpark aanwezig te zijn.  
Speciaal voor deze bijeenkomst wordt Frans Baltussen uitgenodigd. Frans is 
bomenverzorger, hij heeft jarenlange ervaring met bomen en heeft veel specifieke bomen 
kennis vergaard. Hij zal ons op bijzondere wijze kennis laten maken met de bomen in het 
Reeburgpark.  De uitnodiging met  tijd en plaats volgt spoedig!!!!  
 

3.  NME- leerroute Vogels in de Gement. 
Dinsdag 12 april gaat de Leydraad met de groep 7-8 een bezoek brengen aan de NME- 
leerroute Vogels in de Gement. Dit is de eerste keer dat er een groep aan de slag gaan om 
de weidevogels in de Gement te bekijken. De weidevogels zijn alweer terug om hun nestjes 
te bouwen in de Gement. De wijze waarop zij hun nesten verdedigen, baltsen en de jongen 
groot brengen zorgt elk jaar voor mooie  en ontroerende situaties. Het is zeker de moeite 
waard om deze NME- leerroute in de Gement te bezoeken. Er is voor de kinderen van alles 
te spotten. We zullen verslag doen van onze ervaring in de Gement via de website. 
 

4.  NME- leerroute Struinen op de Vughtse Heide. 
Samen met Femke, Leni (BS de Piramide) en Sofie (de Wieken) zijn we druk bezig om de 
NME leerroute Struinen op de Vughtse heide samen te stellen. Het verhaal is klaar en de 
opdrachten zijn verdeeld. Binnenkort gaan we met Defensie, Jos Swart kijken hoe we de 
NME- leerroute gaan aanpakken en natuurlijk hoor je hier meer over! 
 

5.  Natuur op het schoolplein. 
Diverse scholen zijn al druk doende om het schoolplein biodiversiteitvriendelijk in te richten. 
Zo heeft de Lichtstraat met een groot artikel in het Brabants Dagblad gestaan. Hun 
activiteiten zijn ook opgenomen in de nieuwsbrief van het ECNC. Voor een ieder die 
inspiratie op wil doen over biodiversiteit is een bezoekje aan deze website aan te bevelen. 
Het komende jaar worden de ervaringen uitgewisseld, dus ook hier komt een vervolg op. 
Enkele scholen worden ondersteund door Ankie Spierings van de Natuur- en Milieugroep 
Vught.  
 

7.  Bijeenkomst voor de NME- coördinatoren 
De volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 26 mei 2011 van 16.00 tot 17.00 uur. 
Locatie bovenzaal de Wieken, kant Willibrordusstraat. De agenda voor dit overleg wordt nog 
toegezonden. 
 

                    
 

 
 
 
 

Het NME project wordt financieel ondersteund door de gemeente Vught, de Rabobank regio 
Den Bosch en de provincie Noord Brabant. 

Samen erop uit in de natuur, dat willen alle kinderen wel. Zorg ervoor dat alle klassen naar buiten gaan om 

lekker buiten te genieten, vorig jaar is dat goed gelukt, kijk maar naar de foto’s.  


