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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 
Alle vrijwilligers van BuitenWijs en het MEC hebben in 
het MEC een overheerlijk diner aangeboden gekregen. 
Wat viel het ‘tegen ‘om hierna daadwerkelijk aan de slag 
te gaan! Op het programma stond: Theatersport. Deze 
vorm van improvisatietheater  vraagt of je JA kan zeg-
gen op een bedachte uitdaging! Bijzonder om te zien dat 
iedereen meedeed. Ook al was het niet altijd gemakke-
lijk: het plezier straalde van iedereen af!

Afscheid Andries en Nelly
Andries van der Plas uit Lopik nam na ruim 8 jaar af-
scheid. Op 11 oktober 2018 gaf Andries zijn laatste Bui-
tenWijsles. Na deze les werd hij in het zonnetje gezet 
met tekeningen, een lied gezongen door de kinderen 
en meerdere cadeaus. Nelly Rijk nam ook afscheid. 
Nelly verrichtt e iedere donderdag allerlei hand en span 
diensten voor BuitenWijs zoals controleren, uitgeven en 
ontvangen van de leskisten en nog veel meer. Nelly doet 
vanwege haar gezondheid nu een stapje terug. Bedankt 
Andries en Nelly voor de jarenlange inspanning.    

Jubileum Uitje
Alle vrijwilligers en medewerkers van het MEC, kinder-
boerderij en enkele medewerkers van het Stadshuis, maar 
ook de vrijwilligers en medewerkers van BuitenWijs 
werden uitgenodigd voor dit Jubileum Uitje. En wat voor 
een uitje! Dit keer een tocht door de Oostvaardersplassen 
in een bolderwagen getrokken door paarden. Vooraf 
hadden we een prachtige fi lm over het ontstaan van dit 
natuurgebied gezien. En na afl oop een overheerlijk 
Italiaans diner!

BuitenAcademie stopt
BuitenWijs organiseerde elk jaar vier avonden van de Buiten 
Academie. Dit jaar gingen om diverse redenen 3 lezingen niet 
door. De belangrijkste reden was dat het aantal deelnemers te 
laag was. Daarom stopt BuitenWijs met de BuitenAcademie. 
Op een andere manier wil BuitenWijs de vrijwilligers bij de 
activiteiten betrekken, namelijk door het oprichten van een 
denktank. Deze denktank kan o.a. mee denken in het ontwik-
kelen van buitenlessen.  Ook wil BuitenWijs de vrijwilligers 
vragen of zij in 2019 zelfstandig gastlessen willen verzorgen. 

‘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 tonen we u de belangrijkste activiteiten van 
BuitenWijs in 2018. BuitenWijs streeft er naar om zoveel mogelijk 
kinderen in aanraking te brengen met het buiten, zodat zij later wijs 
omgaan met hun leefomgeving. En dat doet BuitenWijs ook steeds 
beter.
Er is een nieuw inzicht ontstaan: niet alleen het lesmateriaal, maar 
juist de begeleiding van een schoolteam draagt enorm bij aan meer 
duurzaamheid op de scholen. Zo begeleidt BuitenWijs schoolteams 
om een afvalvrije school, Eco-School of gezonde school te worden. 
2018 stond grotendeels in het teken van gezondheid. BuitenWijs 
heeft de juffen en meesters uitgenodigd in kookstudio’s om samen 
na te denken hoe voedseleducatie op elke school vorm kan krijgen. 
Het aanbod van BuitenWijs bestond uit advies bij moestuinieren,  
Smaaklessen, een koeienboerderij bezoek en koken met VoedWijs, 
aangepaste handleidingen van BuitenWijs etc.. Hierna hebben we 
heerlijke gerechtjes bereid. Natuurlijk gezond! Zo zijn er al drie 
gezonde scholen in de vier BuitenWijs gemeenten!

Ester van Winden & Kees van Wegen,  19 december 2018

krijgt veel waardering!

Jaaroverzicht
BuitenWijs 2018
voor het primair onderwijs Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein

Wat gaat onze denktank doen?  

Wat heb je nu gedaan?

Dat er in zo’n bijzonder gebied zulke bijzondere dilemma’s zijn!

In het bos van kabouter Oer, liep een oude man 
heel knap, hand in hand met kleuters ...
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Vraag het een konijn!
Voor 10 leerkrachten van de stichting Trinamiek heeft 
BuitenWijs samen met Trinamiek een workshop geor-
ganiseerd over de didaktiek van onderzoekend leren. 
Deze didaktiek is nieuw en best lastig voor leerkrach-
ten. Voor onderzoek heb je een onderzoekbare vraag 
nodig. Met allerlei werkvormen en de pas geboren 
jonge konijntjes leerden de leerkrachten op onderzoek-
bare vragen te komen. Daarna was er een ‘markt’ van 
lesmaterialen van BuitenWijs met deze didaktiek.

Samen met BuitenWijs moestuinieren
Uit een enquête bleek dat er 18 scholen actief zijn met 
moestuinieren. De scholen gaven aan, dat zij ondersteu-
ning van BuitenWijs zeer wenselijk zouden vinden.
Bij vijf scholen is BuitenWijs langs geweest om advies te 
geven. In 2019 wil BuitenWijs tuinvrijwilligers opleiden. 
Ook wordt er een gratis pakket zaden aangeboden.

Willie wurm inhet Natuurkwartier
Willie Wurm zoekt een tuin is een lessenserie van vier 
lessen die gegeven wordt door de leerkracht en een kun-
stenaar aan de kinderen van groep 1 en 2 van de basis-
scholen. KunstCentraal, de organisatie die kunst- en cul-
tuureducatie in de provincie Utrecht verzorgt, biedt deze 
lessen aan. Het mooie hiervan is dat de vijfde afsluitende 
les in het Natuurkwartier heeft plaats gevonden.
Kinderen gaan op zoek naar Willie Wurm, Jacques Slak, 
Peter Pissebed en Makker Merel. Bij elk dier doen de kin-
deren activiteiten. Deze lessen worden door Marijke Zoe-
telief en André  Roeff en begeleid. Marijke en André doen 
nog veel meer! Zij komen als acteurs langs op de scholen 
die afvalvrij willen worden. Daar spelen zij Mies Precies 
en Niko Kliko en leren de kinderen op een vermakelijke 
manier meer over nog beter afval scheiden. En zij vertel-
len de kinderen dat afval als grondstof in een kringloop 
gezien wordt. Zo raken de grondstoff en niet op maar 
worden ze steeds hergebruikt!

Nieuwe sponsoring Smaaklessen in Houten
De Jumbo Supermarkt sponsort vanaf najaar 2018 de afge-
nomen Smaakleskisten in de gemeente Houten. Nu kunnen 
alle scholen van BuitenWijs gesponsord worden bij het 
geven van Smaaklessen! In de andere gemeenten konden 
scholen al eerder gebruik maken van sponsoring. En van 
de sponsoring in de gemeente Houten is goed gebruik 
gemaakt! Alle groepen van Basisschool De Fontein gaan 
hiermee aan de slag! Gezondheid is een belangrijk item voor 
de landelijke overheid. BuitenWijs wordt ook extra gefaci-
liteerd, doordat we samen met andere NME organisaties 2 
handleidingen verbeteren ‘met meer gezondheid!’

Even voorstellen: Anita Adjiembaks 
Sinds enkele maanden werkt Anita Adjiembaks bij het 
MEC en BuitenWijs. Anita heeft het erg naar haar zin  
en net als Anita vinden wij dat het erg goed gaat! Anita 
is gastvrouw op het MEC, controleert de leskisten van 
BuitenWijs voor de scholen en vult ze bij, haalt de post, 
kopieert, lamineert posters, en nog veel meer. Anita 
heeft nu een jaarcontract. Dat loopt tot juli volgend jaar. 
Marjolein Steller begeleidt Anita. De gemeente Nieuwe-
gein creëert zo weer een baan voor Anita, waarvan we 
allemaal wensen dat die veel langer duurt dan een jaar!

De Brug start met Eco-Schools
Op 10 oktober ondertekenden de leerlingen, ouders en 
leerkrachten, het Eco-team, in aanwezigheid van wet-
houder Duurzaamheid Peter Bekker, de intentieverkla-
ring. In een Eco-School worden kinderen geactiveerd 
om te onderzoeken en probleemoplossend aan de slag 
te gaan met duurzaamheidsvraagstukken binnen de 
school. Zo zijn zij samen met de ouders en de leerkrach-
ten verantwoordelijk en worden hun wensen meer 
dan serieus meegenomen in afspraken. Die vervolgens 
verankerd worden in het onderwijs, in het gedrag van 
de kinderen en leerkrachten, uitgevoerd in het schoolge-
bouw en haar omgeving. Basisscholen De Zevensprong 
en ‘t Mozaïek in Houten zijn dit jaar al eerder gestart. 
BuitenWijs begeleidt op dit moment al 3 Eco-Schools! 
Dit is dé manier om duurzaamheid hoger op de 
prioriteitenlijst van de scholen te krijgen 

Lopik zwerfafval vrij?!
Op vrijdag 23 maart gingen in Lopik kinderen van de 
groepen 3 en 4 afval rapen. Zo voorkwamen zij plastic 
soep in de Lek en de zee. Bij het project De zee vertelt van 
Kunst Centraal kregen zij een brief van de zee, die ver-
telde over de plastic soep. Daarna maakten de kinderen 
o.a. een prachtige troon van het verzamelde plastic afval. 
Zitt end op deze troon vertellen zij aan de zee, wat zij 
denken dat er moet gebeuren. Nederland schoon 
leverde voor het afval rapen de benodigde materialen. 
Een duiker vertelde als bedankje in een videofi lmpje 
over zijn duikervaringen in de Lek. Dit deelproject stond 
niet op zichzelf. Alle basisschoolkinderen in Lopik zijn 
aan de slag gegaan met het thema afval. Deze projecten 
van Kunst Centraal worden gekoppeld aan de lessen 
over natuur en duurzaamheid van van BuitenWijs.over natuur en duurzaamheid van van BuitenWijs.

prioriteitenlijst van de scholen te krijgen 

De Lek was te koud: de duiker kwam liever in de klas! 

4 Werkstukken: wormen, pissebedden, slak en nesten van merels.

Gouden duo!Top die sponsoring!

 Tjonge, Ondertekening van de intentieverklaring.

  Tjone, wat een betrokkenheid!

IHeeft de voorpoot van een konijn nu vier of vijf tenen?
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