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Ontelbare kringlopen 
Deze buitenles is een moeilijke les voor onze 
vrijwilligers. een les op niveau! Het vraagt meer kennis 
en vaardigheden dan bij de andere lessen. Omdat het 
draaiboek niet voor alle vrijwilligers toereikend was, 
is er een fi lm gemaakt hoe deze les er mogelijk uit zou 
kunnen zien. Deze fi lm is op DVD gezet en is aan alle 
vrijwilligers uitgereikt. De kinderen die meededen in de 
fi lm speelden als echte acteurs!

BuitenAcademie 
De BuitenAcademie is ontstaan om onze vrijwilligers 
te scholen. Door dit samen met de vrijwilligers te orga-
niseren was er een hoge opkomst. Er was een uilenrin-
gavond onder leiding van Mark van Leeuwen. En Hans 
de Vos vertelde op een avond over zijn passie: bijen! Tot 
slot wandelden we onder leiding van Marijke Zoetelief 
en Peter van Wieringen door het mooie Nieuw Wulven. 
Extra bijzonder hierbij was dat een kleine en misschien 
wel de mooiste ringslang zich liet vangen.

Scholing leerkrachten
Samen met enkele vrijwilligers zijn leerkrachten op mooie 
locaties in elke gemeente geschoold in  ‘buitenwerk’, 
zodat zij handvatten kregen om gemakkelijker met hun 
leerlingen buiten actief te kunnen zijn. Het buitenwerk be-
stond uit verschillende activiteiten: het herkennen van een 
boomblad, een geblinddoekte collega begeleiden over een 
bruggetje, muziek van vogels beschrijven en een parfum 
maken met materialen uit de natuur. Met heel veel plezier 
hebben de leerkrachten de opdrachten uitgevoerd.

BuitenWijs-uitje
Op 27 mei zijn bijna dertig vrijwilligers naar Vreeswijk 
gekomen om op de Bever, een boot van het Utrechts 
landschap, te stappen. We voeren over de Lek en veror-
berden een overheerlijke lunch. Op het schiereiland De 
Bol nabij Lopik werden we ontvangen door vier vrijwilli-
gers van Staatsbosbeheer. Zij vertelden over de les die zij 
geven: De hoorn van de Vikingkoning. Ook lieten zij ons 
de bijzonderheden van De Bol zien. Een mooie manier 
om de vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet!

‘BuitenWijs is een leuke club om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan en je 
krijgt veel waardering!’
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Beste mensen, 

In dit Jaaroverzicht een overzicht van de belangrijkste 

activiteiten van BuitenWijs in 2015. BuitenWijs streeft 

ernaar om o.a. zoveel mogelijk kinderen in aanraking te 

brengen met het buiten, zodat zij later wijs omgaan met 

hun leefomgeving. 

Wij bieden u nu al veertien buitenlessen en excursies 

aan. In 2015 is BuitenWijs een samenwerking opgestart 

met Boerderij in de kijker. Dit heeft geresulteerd in drie 

nieuwe buitenlessen op een boerderij in uw omgeving. 

En zoals u weet zijn buitenlessen onze paradepaardjes. 

Zo zijn er in 2015 meer dan 135 buitenlessen gegeven 

en zijn er meer dan 3.000 kinderen actief in het buiten 

geweest. Ook is BuitenWijs een samenwerking gestart 

met de GGD regio Utrecht. Hierdoor komen er nieuwe 

leskisten bij met het thema Gezondheid. En daarnaast 

hebben we ook een nieuwe leskist over Plasticsoep. 

Wij kunnen het gehele BuitenWijs aanbod alleen 

aanbieden door de hulp van vele vrijwilligers en partners. 

Samen met u zorgen we dat de kinderen wijzer van 

buiten worden en staan we samen sterk!

krijgt veel waardering!
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BuitenWijs 2015
voor het primair onderwijs Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein
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Is de boot nu leuker of het eiland?

Jonge en oudere acteurs in de natuur!

Ook leerkrachten worden buiten wijs!

Wat prachtig is een uilskuiken!



Gezondheidseducatie
De GGD regio Utrecht en BuitenWijs werken samen! 
Door deze samenwerking kunnen het aanbod van 
BuitenWijs nog breder maken met drie nieuwe 
GGD-leskisten: mondgezondheid voor de groepen 3 en 4, 
bewegen en voedsel voor de groepen 5 en 6 en relaties 
& seksualiteit voor de groepen 7 en 8. Zo komen de 
kerndoelen over gezondheid nog beter aan bod. Een 
mooie samenwerking , omdat er in de BuitenWijsgemeenten 
geen GGD leskisten meer werden uitgeleend.

Het meest seksie dier
Groep 7/8 van de Trompetvogel wilde weten wat het 
meest seksie dier van de IJsselstee was. Zij bedachten 
criteria en deden onderzoek bij de meeste dieren. Met 
een promotiefi lmpje lieten zij aan elkaar zien welke dier 
het meest seksie was. Na de stemming bleek 
’t Quessantschaap het meest seksie!

Website BuitenWijs is online
Het gehele aanbod van BuitenWijs en informatie die 
voorheen in de BuitenWijzer was opgenomen  is nu 
on-line te zien in de NME-gids op onze website: 
www.nmegids.nl/buitenwijs 
Dat houdt in dat de BuitenWijzer aanzienlijk minder 
informatie bevat en hierdoor een stuk goedkoper is. 
BuitenWijzer nodigt alle docenten uit op onze website te 
kijken. De reeks van ‘Schoolvoorbeelden’ gaat hier verder 
en we bespreken allerlei interessante bij  ‘Uitgelicht’. De 
vrijwilligers kunnen via de site inloggen en zich linken 
aan een les die zij willen begeleiden. Ook kunnen 
geïnteresseerde (potentiële) vrijwilligers snel zien wat 
zij bij BuitenWijs kunnen doen en welke waarde dat voor 
hen en de kinderen kan hebben. En natuurlijk stellen alle 
vrijwilligers zich aan u voor! Ook alle partners van 
BuitenWijs met adresgegevens staan op de website 
vermeld. De website is begin 2016 geopend.

Boerderijeducatie
De benodigde subsidie voor boerderijeducatie voor de 
BuitenWijs gemeenten is gevonden. Met name door de in-
zet van Michelle Poort van Boerderij in de kijker. Daardoor 
wordt het ook voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein 
en Lopik mogelijk dat de groepen 3, 4, 5 en 6 van de basis-
scholen lessen over de boerderij krijgen.  Ook is er een pilot 
uitgevoerd voor de nieuwe les voor groep 7 en 8: De 
kinderen onderzoeken of de informatie op een melkpak 
klopt met de situatie op de boerderij. Daarna ontwerpen 
zij zelf een nieuw melkpak. Deze eerste pilot is geslaagd! 
en in 2016 gaat deze les van start!

PR BuitenWijs
Bij niet alle collega ambtenaren in de vier gemeenten is 
Natuur – en milieueducatie (NME) en BuitenWijs        
voldoende bekend. Daarom heeft BuitenWijs samen met 
de NME collega’s PR momenten tijdens de lunch georga-
niseerd. Zo konden de collega’s kennis maken de mooie 
natuurgebieden en met activiteiten en buitenlessen. De 
collega’s gingen aan de slag door zelf de activiteiten uit 
te voeren, zoals met een katapult een pluche vogel uit 
een boom schieten. Alle promotieactiviteiten hebben veel 
enthousiaste collega’s opgeleverd, die een plezierige en  
informatieve lunch hebben gehad. 

Smaaklessen en de PLUS in IJsselstein
De leerlingen van groep 3 van basisschool De Ark van 
Noach gingen als eerste aan de slag met de gesponsorde 
boodschappen, die nodig zijn voor de praktijklessen van 
de Smaaklessenkist van BuitenWijs. Hierbij ontdekken de 
kinderen door te proeven, horen, ruiken, voelen en kijken 
meer over hun dagelijkse eten en gezonde voeding. De 
PLUS winkel van Jaap Schimmel sponsort deze les met 
de boodschappen. De kinderen en juf Jeanette Roosen 
kregen het gratis pakket levensmiddelen op 9 september 
uitgereikt, zodat ze daarna aan de slag konden. 
De leerkrachten in IJsselstein kunnen de benodigde 
levensmiddelen bij de Smaakleskist in de PLUS-
supermarkt ophalen. Meestal hebben scholen geen 
budget om de benodigde levensmiddelen voor de 
Smaaklessen te kopen. Nu gaat het Smaakfeest zeker 
door!

Nog twee afvalvrije scholen in Lopik!
In de gemeente Lopik hebben we in 2015 weer twee 
basisscholen begeleid bij het realiseren van een afvalvrije 
school. Dit deden de scholen door voor elke klas nieu-
we afvalsystemen beschikbaar te stellen, zodat papier, 
GFT, PMD ( plastic, metaal en drinkpakken) en restafval 
gescheiden worden. De kinderen kregen een nieuwe 
drinkbeker of een nieuw trommeltje voor fruit, zodat 
zij nog minder verpakkingsmaterialen mee naar school 
nemen. Ook zijn er meer minicontainers geplaatst. De 
leerkrachten van de Jan Bunnik en Sint Victorschool 
volgden een workshop: Van afval naar grondstof. Extra 
leuk was dat de leerkrachten bij het begin van dit project 
een toneelstuk opvoerden voor de kinderen.
Een mooi project met als resultaat, een minicontainer 
met restafval die steeds kleiner wordt!met restafval die steeds kleiner wordt!

door!

Restafval vermindert op een afvavrije school!

Alle informatie op een plek te vinden!

Lunchen in de natuur!Check je melkpak!

En nu aan de slag!

Ik wist het al: Ik ben het meest seksie dierr!

Hoezo trammelant in tandenland?
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