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Bloemschikken bij de Groene Inval 
Vanaf eind oktober jl. hebben 30 kinderen, verdeeld over 3 middagen, zeven bloemschik lessen 
gevolgd in het gebouw van De Groene Inval. Onder enthousiaste begeleiding van de vele vrijwilligers 
zijn er weer mooie, leuke en originele stukjes gemaakt zoals een herfsttaart en een corsage. 
 
GPS Winter: het Bosbelevingspad winter  
Dit is een route door het Paardenbos met als start- en eindpunt het gebouw van Merhula Scouting, 
naast de paleistuin. De kinderen volgen de route met een GPS-apparaat. Op het beeldscherm zien ze 
een dikke paarse lijn met een pijltje die ze moeten blijven volgen. Ook verschijnen er regelmatig 
nummers waarbij een onderzoeks-of denkopdracht is. De resultaten kunnen genoteerd worden op 
een begeleidend opdrachtenblad. In de per groep meegenomen rugzak bevinden zich ook nog 
zoekkaarten, een loeppotje, een spiegeltje, twee potloden en een plastic zakje om dingen mee te 
nemen. Het Bosbelevingspad winter heeft als thema “sporen”. 
 
Knollen/Bollenproject 2018 
De scholen, die de knollen/bollen besteld hebben, worden verzocht deze op te halen bij De Groene 
Inval op 6 maart a.s. tussen 15:00 en 17:00 uur. 
 
Boomfeestdag 2018 
De nationale boomfeestdag wordt gehouden op woensdag 14 maart. Dit is 
een week eerder dan gebruikelijk omdat er op 21 maart 
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het thema van het jaar 2018 is nog niet 
bekend. Volg al het nieuws op: https://www.boomfeestdag.nl/ 
We rekenen erop dat we in Baarn weer bomen planten; informatie daarover 
sturen we in het voorjaar naar de scholen. 
 

Het Vossenpad 
Eind maart starten de eerste groepen met het Vossenpad in het Baarnse Bos. 
Kinderen uit de groepen 4 of 5 lopen een GPS-wandeling van ca 3 kilometer. 
Onderweg voeren ze allerlei (speelse) opdrachten uit. De tocht wordt in kleine 
groepjes met een begeleider gelopen.  
Verzamelen en starten bij de Grote Kom.  
 
 
 

Schooltuinenseizoen 2018 
In februari komt Paul Smet de inschrijfformulieren weer naar de scholen brengen. De kinderen 
kunnen zich ook via de website inschrijven. 
 
 
 
 
 
 

https://www.boomfeestdag.nl/
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Leskist ‘Julia en de Grijze Wolven’ 
Deze leskist is aangepast en vernieuwd en is weer via Paul Smet of via de website van de Groene 
Inval te boeken. 
Eerst wordt in de klas het boek ‘Julia en de grijze wolven’ voorgelezen. Dan wordt in een bomenrijk 
gebiedje een speurtocht met opdrachten uitgezet. De groepjes gaan onder begeleiding de 11 
opdrachten langs. 
Alle benodigde materialen zijn in de leskist aanwezig. 
Doelgroep: Onderbouw basisschool. 
 
Afsluiting festiviteiten 10 jarig bestaan de stichting De Groene Inval 

2017 was een feestelijk jaar. Populair waren de extra activiteiten zoals 
nestkastjes timmeren, een familiedag en de oogstdag extra aangekleed met 
foto’s en filmpjes van de laatste 10 jaar. De kinderen met een schooltuintje 
kregen dit jaar een mooie oogsttas cadeau. 
Op 15 november hebben we een herinneringsboom geplant; een aantal 
kinderen van de BSO hebben hun best gedaan en deze mooie appelboom 
een goede plek gegeven in de natuurtuin. 
 

De afsluiting van dit jubileumjaar vindt plaats op vrijdag 22 december van 16.00 tot 
18.00 uur. Voor deze afsluiting staat er een mooie grote kerstboom buiten op de 
locatie De Groene Inval. Het is een wensboom: de kinderen, de ouders en ook de 
leerkrachten kunnen een wens in de boom hangen. 
Onder het genot van een drankje, warme chocolademelk en een hapje kunnen 
we terugkijken op een mooi feestelijk jaar en toasten op een mooi nieuw 
natuurvol 2018! 
 
Dank 
Wij willen alle scholen bedanken voor de enthousiaste deelname aan alle buitenactiviteiten zoals 
GPS-wandelingen, Bosgeheimen, Vossenpad, Boerderijbezoek, Boomfeestdag, Polderdoe-excursies, 
de activiteiten in de natuurtuin op locatie De Groene Inval en de afname van verschillende leskisten. 
Bedankt voor jullie vertrouwen voor nu en voor de toekomst! 
 

Tot slot wensen alle vrijwilligers van de werkgroep Educatie een ieder fijne 
Kerstdagen en alvast een gezond en gelukkig 2018. En dat het weer voor heel 
veel kinderen een natuurvol jaar mag zijn! 
 
 


