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

Beste mensen,
In dit jaaroverzicht tonen we u de belangrijkste en nieuwste 

activiteiten van BuitenWijs in 2016. BuitenWijs streeft ernaar om 

o.a. zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met het 

buiten, zodat zij later wijs omgaan met hun leefomgeving. 

En dat mag BuitenWijs blijven doen! Er is door de vier 

wethouders een nieuw contract getekend voor onbepaalde tijd! 

Zo kunnen de kinderen van de basisscholen lessen krijgen naar 

aantrekkelijke natuurgebieden. 

Mede door de drie nieuwe boerderijlessen, is het totaal aantal 

buitenlessen 17 geworden! Dat is mogelijk geworden door de 

samenwerking met Boerderij in de kijker. Het aantal geboekte 

buitenlessen is meer dan 200 en meer dan 5000 kinderen 

zijn actief in het buiten geweest. Er zijn meer dan 200 natuur 

in de klas producten naar de scholen gegaan en bijna 500 

leskisten. Samen met de boer(in)en, medewerkers van de 

kinderboerderijen hebben de vrijwilligers van BuitenWijs is dit 

mogelijk gemaakt! Samen zorgen we dat kinderen wijzer van 

buiten worden en staan we samen sterk!

Ester van Winden & Kees van Wegen, 1 maart 2016

Jaaroverzicht
BuitenWijs 2016
voor het primair onderwijs Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein



VogelWijs
Bijna 170 als vogels verklede kinderen dansten op 1 no-
vember op het schoolplein van De Nieuwe Wiel. Daarmee 
openden zij het project ‘VogelWijs’. De kinderen hebben 
struiken en planten geplant om het schoolplein groener 
en aantrekkelijker voor vogels te maken. Daarnaast heb-
ben ze ook verschillende nestkastjes opgehangen. In de 
lente bekijken de kinderen bij Beleef de lente wat erin die 
huisjes plaatsvindt.  De bijgespijkerde leerkrachten geven 
aan alle kinderen lessen over vogels. 

Wat is er nog mooier dan leren in een idylle?
Net als bij ‘Vraag het tuinkers’ is het leren onderzoeken 
door kinderen bij deze les van belang. Vooraf komen de 
kinderen op vragen. In de idylle doen de kinderen ter plekke 
een kort durend onderzoek. De eerste pilot liet zien dat de 
kinderen zeer gemotiveerd zijn, maar dat de les gemakkelijk 
uitvoerbaar moet zijn. De volgende pilot is in 2017.

Sponsoring Smaaklessen door de PLUS
De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Eben Haëzer 
Benschop gaan als eerste in de gemeente Lopik aan de slag 
met de praktijklessen van de Smaaklessenkist van BuitenWijs. 
Door te proeven, horen, ruiken, voelen en kijken, ontdekken de 
kinderen hun dagelijkse eten. De Plus Supermarkt van Carlo 
en Bettina Willemsen in Benschop sponsort deze lessen in Ben-
schop. De kinderen en meester Joram Visee kregen het gratis 
pakket levensmiddelen, zodat ze daarna aan de slag kunnen. 
Na de overhandiging van de levensmiddelen zijn Carlo Willem-
sen en wethouder Johan van Everdingen samen met de kinde-
ren een maaltijd gaan bereiden. 

Boomfeestdag IJssesltein
Op 16 maart plantten leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Pijler samen met bestuurders 100 van de 
in totaal 50.000 bomen, waardoor de uitbreiding op het 
IJsselsteinse bos bijna is afgerond. De leerlingen hebben 
samen met begeleiders een programma voor de opening 
voorbereid. Samen is er gebrainstormd over wat zij 
zelf konden bijdragen en uitvoeren. Zo waren er drie 
activiteiten. De presentatie van twee lessen van BuitenWijs: 
Robin Hood en Ontelbare kringlopen, een zelf bedacht en 
samen met een vormgever ontwikkeld informatiepaneel 
en de uitvoering van het planten van 99 boompjes en een 
grote boom samen met alle bestuurders. Bij de boom werd 
een schatkist begraven. De motivatie van de kinderen 
werd beloond met een pannenkoek met drinken in het 
pannenkoekenhuis De Roozeboom.

Smaakles PLUS levensmiddelen  = lekker eten!                    

Wat zit er in die schat?

De Idylle in Houten

 En ... weet jij hoe vogels dansen?



BuitenWijs gaat door!
De vier gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein en Nieuwegein 
zeggen volmondig “JA” om de natuur- en milieueducatie 
(NME) in samenwerking met BuitenWijs structureel voort 
te zetten, zo stond deze kop boven een persbericht. Het con-
tract is nu van onbepaalde tijd. De vier gemeenten zijn trots 
op hun samenwerking met BuitenWijs en met hun handteke-
ning geven zij BuitenWijs de steun om aan haar missie te blij-
ven werken: BuitenWijs brengt mensen actief met het buiten 
in aanraking, zodat zij wijs omgaan met hun eigen leefom-
geving. Maandag 4 juli ondertekenden de wethouders Peter 
Snoeren (Nieuwegein), Michiel van Lier (Houten), Vincent 
van den Berg (IJsselstein) en Johan van Everdingen (Lopik) 
de overeenkomst in het Oerlemansbos in Lopik. Hierna 
mocht BuitenWijs een presentatie geven wat BuitenWijs doet 
en wie daar allemaal aan mee werken. Na afloop hebben we 
samen het Oerlemansbos verkend.

Solly
Vijf kinderen van groep acht van De Plantage presenteer-
den wat zij hebben geleerd van de nieuwe leskist over 
duurzame energie ‘Solly’. Het materiaal is ontwikkeld voor 
kinderen van groep 3 t/m 8. Zij kunnen met deze zon-eten-
de robot en zijn lichtgevende vriend Letty, zelf energie 
opwekken, verplaatsen, opslaan en gebruiken. Daardoor 
kunnen kinderen zelf actief op onderzoek uit gaan naar de 
beste plek en positie om zonne-energie op te wekken. De 
beksotiging van Solly is mogelijk gemaakt door hetDuur-
zaamheidsfonds Houten, Groen Zonnig Houten en crowd-
funding. Nu gaat deze Houtense leskist in periodes van 6 
weken langs veel scholen.

Boerderij educatie
In opdracht van Boerderij in de kijker mocht BuitenWijs 
tien nieuwe boeren opleiden om educatie te geven. Daarna 
zijn vier nieuwe boeren in Lopik, Janneke van de Scheer, 
Sandra Eijkelenboom, Jan Vlooswijk en  Wijnand de Wit/ 
Bart en Dianne begeleid met het geven van hun eerste 
proeflessen. 
De scholen zijn met veel enthousiasme gekomen voor deze 
interessante lessen: want reken maar dat boeren en boerin-
nen hun vak verstaan en daar boeiend over kunnen vertel-
len. In de gemeente Houten konden de scholen al boeken 
op deze boerderijlessen. Nieuw is dat dit nu ook in Nieu-
wegein, IJsselstein en Lopik kan. Zo konden de groepen 3 
en 4 de les ‘De koeien van boer Jan’ krijgen. De les ‘Super-
boer’ was voor groep 5 en 6. En de nieuwste les ‘Check je 
melkpak’ was voor groep 7 en 8.

Daar gaan ze!

Van links naar rechts: Johan van Everdingen,  

Vincent van den Berg, Michiel van Liere, Peter Snoeren

Terplekke oplossingen bedenken voor een nieuw probleem!



Colofon
Uitgave  BuitenWijs, samen 

sterk in NME !
Redactie Ester van Winden  
            en Kees van Wegen

Lay-out Typetank, Ivo de Boer
Druk Gemeente  
 Nieuwegein
Foto’s BuitenWijs 

PEFC Certified

Dit product komt uit 
duurzaam beheerd bos, 
en gecontroleerde
bronnen.”

www.pefcnederland.nl

Contactgegevens BuitenWijs
BuitenWijs, Geinoord 9, 3432 PE 
Nieuwegein; 030 752 40 47; 
buitenwijs@nieuwegein.nl; 
www.nmegdis.nl/buitenwijs

Nog twee afvalvrije scholen
In Lopik zijn De Regenboog en De Immanuel aan de slag 
gegaan om een afvalvrije school te worden. De aftrap was 
een grappig toneelstuk op waarin een burenruzie centraal 
staat. Nico ‘mik dit effe in de kliko’ en Elle Libelle hebben 
allebei een heel andere kijk op een schone leefomgeving 
en ergeren zich mateloos aan elkaar. De leerkrachten 
hebben een plan gemaakt en een workshop gevolgd om 
inhoudelijk meer te weten te komen over afvalscheiding.

Cursus nieuwe vrijwilligers
Ans, Bernadette, Bob, Cees, Christien, Judith en Toine zijn 
de nieuwe vrijwilligers die BuitenWijs komen helpen met 
het begeleiden van de buitenlessen. Zij hebben met veel  
plezier de cursus gevolgd en daarna zijn zij aan de slag ge-
gaan met de buitenlessen. Zo wordt de groep van  
begeleiders van de buitenlessen steeds groter en kunnen  
we meer lessen aanbieden. Een van de leuke momenten  
van Ester en mij is, dat een inwoners van een van de vier 
gemeenten belt met de vraag:  Kan ik mee helpen?

Vraag het tuinkers
Een nieuwe handleiding  over tuinkers is ontwikkeld. In het 
onderwijs wordt een onderzoekende houding steeds belang-
rijker en BuitenWijs wil er op inspelen dat er aansluiting komt 
met deze nieuwe manieren van leren. Als kinderen zich ver-
wonderen over dat tuinkers met alleen water en zonlicht al 
groeit, leert het nadenken of over wat nodig is om te groeien. 
Daarna zijn er van allerlei vragen over op welke manier een 
zaadje van tuinkers het hoogst of het snelst groeit. En dan uit-
proberen! Kloppen de verwachtingen?

Plastic soep is linke soep!
Basisschool De Bijenkorf in Houten heeft als eerste school in 
de regio gewerkt met deze leskist.  De leerlingen van groep 8 
gaven wethouder Herman Geerdes op woensdag 12 oktober 
een presentatie over wat ze allemaal hebben geleerd. Met 
deze ontdekken kinderen welke bioplastics afbreekbaar zijn 
en welke microplastics bijvoorbeeld in huidscrubs zitten. 
Die microplastics verdwijnen via het kraanwater in de riole-
ring en uiteindelijk in de zee. Daar ontstaat samen met al het 
andere zwerfafval van plastic een plastic soep, waar de plan-
ten en dieren in de oceanen enorm veel last van hebben. 

Is de boot nu leuker of het eiland?

Nico Kliko en elle Libelle aan het werk!

Groeit tuinkers al met alleen water?

In het Natuurkwartier: Zand en klei bij de hand!


