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Info Werkgroep Educatie december 2018 
 
GPS Winter: het Bosbelevingspad winter  
Januari 2019 start met deze mooie GPS – wandeling. 
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”. 
Groepsindeling: 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

Guido de Brès 7 P4-Bosbeleving winter GPS 22-1-2019 09:00-12:00 

De Uitkijck 8 P4-Bosbeleving winter GPS 24-1-2019 09:00-12:00 

Montini 678-ijsberen P4-Bosbeleving winter GPS 29-1-2019 09:00-12:00 

Montini 678-poema's P4-Bosbeleving winter GPS 30-1-2019 09:00-12:00 

Montini 678-kangoeroes P4-Bosbeleving winter GPS 31-1-2019 09:00-12:00 

 
 
Vakantie-activiteit voorjaarsvakantie 
Voorlopige planning: woensdag 27 februari 2019. Wat we gaan doen staat nog niet helemaal vast 
maar we denken aan nestkastjes bouwen, uilenballen pluizen en zaadenveloppen maken. Eind 
januari volgt hierover nog een Nieuwsflits 
 
Knollen/Bollenproject 2019 
De scholen, die de knollen/bollen besteld hebben, worden verzocht deze op te halen bij De Groene 
Inval op dinsdag 5 maart a.s. tussen 15:00 en 17:00 uur. De gevraagde pakketten zijn: 

SCHOOL AANTAL 

Aloysius 3 pakketten 

Amalia-Astro 1 pakket 

De Uitkijck 2 pakketten 

Guido de Brès 3 pakketten 

KWS 1 pakket 

Montini 11 pakketten 

NBS 5 pakketten 
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Boomfeestdag 2019 
De nationale boomfeestdag wordt gehouden op woensdag 13 maart. Het 
thema van het jaar 2019 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. 
 
 
Boerderijbezoek 
Op 2 april 2019 gaan de boerderijbezoeken weer van start. De bezoeken worden verdeeld over de 

boerderij van Pieter Seldenrijk en Arno Huurdeman. De adressen van de boeren zijn: 

Pieter Seldenrijk, Wakkerendijk 61, Eemnes 

Arno Huurdeman, Zuidereind 21, Baarn 

De kinderen komen in aanraking met het leven op een boerderij. Zij genieten van de koeien en 
kalfjes. We gaan op zoek naar verschillende grassen en bloemen die rondom de boerderij te vinden 
zijn, brengen een bezoek aan de melkpunt en zien de vele machines die gebruikt worden op de 
boerderij. 
Het is raadzaam om de leerlingen vooraf in groepjes van 5 te verdelen en voor elke groep een vaste 
begeleider te hebben. Deze ouder gaat met zijn groep mee naar de verschillende onderdelen. 
Vrijwilligers van De Groene Inval vangen de klassen op en begeleiden die ochtend. 
Let op: bij ‘Tijd’ staat 09:00-12:00; lees hierbij voor 12:00, uiterlijk 12:00 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

NBS 4A P1-Boerderijbezoek 2-4-2019 09:00-12:00 

NBS 4B P1-Boerderijbezoek 4-4-2019 09:00-12:00 

Aloysius 4A P1-Boerderijbezoek 9-4-2019 09:00-12:00 

Guido de Brès 5 P1-Boerderijbezoek 11-6-2019 09:00-12:00 

Aloysius 5 P1-Boerderijbezoek 13-6-2019 09:00-12:00 

 
 
Het Vossenpad 

Begin april 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. 
Let op: bij ‘Tijd’ staat 09:00-12:00; lees hierbij voor 12:00, uiterlijk 12:00 

SCHOOL GROEP ACTIVITEIT DATUM TIJD 

KWS 5 P33-Vossenpad 16-4-2019 09:00-12:00 

KWS 4 P33-Vossenpad 18-4-2019 09:00-12:00 

Aloysius 5 P33-Vossenpad 7-5-2019 09:00-12:00 

De Uitkijck 5 P33-Vossenpad 9-5-2019 09:00-12:00 

https://www.boomfeestdag.nl/
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Schooltuinenseizoen 2019 
In februari komt Paul Smet de inschrijfformulieren weer naar de scholen brengen. De kinderen 
kunnen zich ook via de website inschrijven. 
 
 
De leskisten Rondje Zuivel, Zonne-energie en Pronkepauw 
Deze leskisten worden volledig herzien en gemoderniseerd voor 2019. 
 
 
 
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 2019. En dat het weer voor heel 
veel kinderen een natuurvol jaar mag zijn! 
 
 


