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Geslaagde proef 

Na een aantal geslaagde proef-veldlessen in 2010 zijn er in 2011 volop veldlessen geweest in het 

Barendbos in de Zuidpolder van Barendrecht. Het veldlesprogramma is ontwikkeld en bedoeld voor 

de bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs uit Barendrecht. Dit verslag geeft u een impressie 

van het project. 

 

Aanleiding: klimaatbuffer 

Eind 2009 presenteerde ARK Natuurontwikkeling haar visie op een zogeheten ‘klimaatbuffer’ op het 

eiland IJsselmonde waar Barendrecht deel van uit maakt. De praktijkervaring van ARK laat zien dat 

visies niet op de tekentafel of in de la moeten blijven liggen. ‘Laat in de praktijk zien wat je bedoelt, 

en leer door ervaringen in het veld’ is het devies. De ambitie voor de Klimaatbuffer IJsselmonde is om 

uiteindelijk een gebied te realiseren van 1000 hectare met een 10 kilometer lange waterverbinding 

als ruggengraat, tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.  

Geprikkeld 

Uiteindelijk  is het de bedoeling dat een aantal van deze gebieden in en rondom Barendrecht   gaat 

fungeren als klimaatbuffer. Het is belangrijk dat de inwoners van Barendrecht op de hoogte zijn van 

deze ontwikkelingen. Niet alleen speelt een stukje (klimaat)bewustwording en kennis hierin een rol, 

maar ook waardering en belangstelling voor de natuur. Ongetwijfeld zal een groep inwoners hierdoor 

geprikkeld worden om de gebieden te gaan bezoeken om te wandelen, te fietsen of te kanoën. Om 

dit alles te bereiken worden basisscholen benaderd zodat de leerlingen van de bovenbouw  

(groep 6 t/m 8) door middel van een veldles kennis maken met het project. 

De opbouw 

De veldlessen van ARK zijn in de meeste gevallen gebaseerd op het kop – romp – staart principe. Ook 

in het klimaatbufferproject in Barendrecht is dat dit jaar toegepast. 

Het kopstuk 

Eerst krijgen de leerlingen in de klas een presentatie te zien. Hierin wordt uitgelegd dat Nederland al 

eeuwen met waterproblematiek te maken heeft in de vorm van overstromingen, hoog water en 

inpoldering. Dit geldt zowel aan de kust als bij de grote rivieren én in sommige woonwijken of 

steden. Door klimaatverandering speelt langdurige droogte en hevige regenval ook steeds vaker een 

rol. De kinderen zien dat ook in het nieuws, bijvoorbeeld in het Jeugdjournaal. 

  

Na deze uitleg over water- en klimaatproblematiek wordt hun gevraagd of ze een oplossing zouden 

kunnen bedenken voor die problemen . Heel vaak komen kinderen met goede en leuke ideeën, zoals 

het zuiveren en verpompen van zeewater naar droge gebieden, het opslaan van water in schepen of 

in grote tanks. 

Daarna wordt uitgelegd dat een klimaatbuffer in een bepaald gebied ervoor kan zorgen dat een 

overschot aan water in zo’n gebied kan worden opgeslagen en kan worden gebruikt als het een 

tijdlang niet regent. Hierdoor hoeft er in tijden van droogte geen water uit de grotere (vervuilde) 

rivieren te worden gepompt en ontstaat er een systeem met schoon water en natuurlijke oevers.  
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Door in een gebied mogelijkheden te creëren voor een klimaatbufferfunctie ontstaan er meerdere 

voordelen:  

- Minder afhankelijk van de grote rivieren voor aan- en afvoer van water 

- Meer kansen voor natuurontwikkeling 

- Meer kansen voor recreatie 

Nadat de kinderen deze informatie hebben gekregen, krijgen ze ook te zien wat ze kunnen gaan doen 

tijdens de veldles en hoe ze zich moeten voorbereiden. Daarna zijn ze meestal erg enthousiast over 

de veldles en nieuwsgierig naar het gebied. 

  

De veldles (romp) 

 

Op de afgesproken dag en tijd komt de groep 

met de leerkracht en begeleidende ouders 

naar het Barendbos. Hier krijgen ze nog een 

aantal instructies en uitleg over de 

lesmaterialen waarna de groepjes aan de 

slag gaan.  

 

Als het groepje klaar is met de opdracht 

kiezen ze bij de leskar een nieuwe opdracht. 

Op deze manier kunnen ze zelf bepalen 

welke opdracht ze het leukst vinden en 

komen er een paar aan bod.  

Binnen de grenzen van het Barendbos mag overal gelopen worden, ook dwars door de bosjes, lekker 

van het pad af. Veel kinderen vinden dit heel spannend omdat ze het gebied niet kennen.  

 

De opdrachtkaarten 

Ieder groepje kan kiezen uit de beschikbare 

opdrachtkaarten. Bij iedere opdrachtkaart 

hoort ook een zoekkaart. Bijvoorbeeld een 

zoekkaart voor kleine beestjes. De opdrachten 

helpen de kinderen om dingen te laten 

ontdekken over bijvoorbeeld vogels, 

waterdiertjes, bodemdiertjes. Soms zijn ze zo 

enthousiast bezig met de lesmaterialen dat ze 

helemaal vergeten om de opdracht verder te 

lezen. De aandacht voor het klimaat is ook veel 

kleiner dan in de klas en vaak gaat de aandacht 

meer uit naar kleine beestjes.  

De verwerking (staart) 

Na de veldles zijn de kinderen en de begeleiders een hoop ervaringen rijker. Het is aan de 

leerkrachten om deze ervaringen van de kinderen te verwerken in de klas. Als hier op een bepaalde 

manier nog aandacht aan wordt besteed zal de veldles een nog beter resultaat krijgen.  
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Muurkranten 

Sommige docenten kiezen ervoor om ervaringen van de kinderen te laten verwerken in een 

muurkrant. Ze kunnen die dan met elkaar vergelijken en de ouders die de school bezoeken kunnen 

ook zien waar hun kind is geweest. Deze muurkranten kunt u in de bijlagen bekijken. 

Verslagjes 

Behalve ervaringen gaan vaak veel foto’s mee terug, niet alleen naar school, maar ook naar huis. Veel 

leerkrachten plaatsen deze foto’s op de schoolwebsite en plaatsen daar soms verslagjes van de 

kinderen bij. Ook deze verslagjes kunt u in de bijlagen vinden. 

Samenwerking  

Tegenover de oprit naar het Barendbos ligt Levend Landbouwmuseum en kinderboerderij “de kleine 

duiker”. Al sinds het begin van de veldlessen werken we prettig samen met de medewerkers van de 

kinderboerderij. Het is erg prettig dat de leskar met alle lesmaterialen daar gestald mag staan. Het is 

ook een makkelijk herkenningspunt voor de scholen.  

 

Deelnemende scholen en aantallen 

 

Het was niet moeilijk om scholen te vinden die wilden deelnemen aan het project. Hoewel het voor 

hen nieuw was, reageerden de leerkrachten allemaal heel enthousiast toen ze over de inhoud van 

het project hoorden. Sommige basisscholen in Barendrecht hebben veel leerlingen, zodat per school 

er veel groepen konden deelnemen aan het project. Er zijn een aantal scholen die nog niet hebben 

deelgenomen aan het project. Die zullen in 2012 worden benaderd. Bovendien worden de veldlessen 

dan uitgebreid naar het gebied bij de Koedood, waarvoor ook scholen uit Albrandswaard zullen 

worden uitgenodigd. 

Hieronder ziet u welke scholen hebben deelgenomen aan de veldlessen in 2011 en met welke 

aantallen. 

 groepen kinderen  volwassenen 

De Draaimolen  4 105 16 

De Hoeksteen 1 23 5 

Dr. Schaepmanschool  4 107 18 

Het Kompas  10 246 43 

De Dubbeldekker 1 19 4 

Rehobôthschool 4 89 12 

De Trinoom 8 192 37 

De Zeppelin 6 120 24 

totaal 38 901 159 

 

 

Fotoverslagen  

Op de volgende 3 bladzijden staan van drie opdrachten een kort verslagje met foto’s. De kinderen 

kunnen kiezen uit de volgende opdrachten: Waterdiertjes, kleine bodembeestjes,   grondboren, 

vogels, diersporen, planten, klimaatbuffer en blindemannetje. De opdrachten en de materialen 

komen allemaal in tweevoud voor, waardoor er altijd voldoende materialen beschikbaar zijn. 
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Waterdiertjes  

Dit is een erg populaire opdracht. De 

kinderen gaan met schepnetten, een 

emmer, een platte bak en loeppotjes op 

zoek naar wat er allemaal in de sloten van 

het Barendbos leeft. En dat is verrassend 

veel! 

 

 

 

Er worden  veel verschillende diertjes gevangen, en ook 

bijzondere. Zoals: staafwantsen, waterschorpioenen, 

waterspinnen, bloedzuigers, libellenlarven, keverlarven, 

salamanders, modderkruipers en stekelbaarsjes. 
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Kleine beestjes 

Ook deze opdracht is 

gewild in het Barendbos: 

opzoek gaan naar kleine 

beestjes. In de struiken, 

tussen de bladeren of in 

dood hout. De materialen 

hierbij zijn: lepels, loepjes, 

een terrariumbakje, een 

wit zeil en natuurlijk: de 

insectenzuiger. Dat laatste 

attribuut is pas later 

toegevoegd. Redelijk wat 

kinderen zijn er toch wel 

huiverig voor om een 

insect op te zuigen, 

ondanks dat wordt verteld 

dat een gaasje voorkomt dat het diertje in hun mond kan komen. Maar er zijn ook groepjes die er 

veelvuldig gebruik van hebben gemaakt. Het witte zeil kan gebruikt worden om te ontdekken welke 

beestjes er in een boom of struik leven. Als er aan een tak wordt geschut vallen de beestjes op het 

witte zeil. 
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Grondonderzoek  

Veel kinderen vinden het ook 

interessant om te ontdekken 

wat er in de grond zit. Dat 

kunnen ze doen door met een 

grondboor en een regengoot 

een bodemprofiel te maken. Te 

ontdekken dat er echte klei naar 

boven komt vinden ze vaak heel 

leuk. Ze maken er allerlei 

vormpjes van of nemen een bal 

klei mee naar huis. 

 

Behalve klei ontdekken ze vaak ook andere aardlagen en gaat het van zandige grond met wortels 

naar uiteindelijk modder. Soms komen kinderen naar de leskar gerend omdat ze een regenworm 

hebben gevonden tijdens het boren. Die willen ze dan in een loeppotje stoppen. Een stuk grond 

vinden waar ijzer in zit is of zelfs een pad bovenhalen natuurlijk ook een bijzondere ontdekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Het nieuwe jaar  

In 2012 zullen er hopelijk weer een flink aantal scholen en groepen kinderen, leerkrachten en ouders 

deelnemen aan dit project waardoor ze kennis maken met de natuur dichtbij huis. Er zal dan ook een 

nieuw gebied aan het project worden toegevoegd, namelijk rondom het riviertje de Koedood. Hier 

wordt ook een gebiedje ingericht met een klimaatbufferfunctie. Behalve dat zullen daar ook grote 

grazers in de vorm van runderen worden uitgezet. Zij zullen het gebied een natuurlijk en robuust 

uiterlijk gaan geven en zullen een schakel vormen in de reeks van natuurlijke processen die er zullen 

gaan plaatsvinden. Ook zal het gebied van 17 hectare in de Zuidpolder zich in 2012 verder 

ontwikkelen waardoor ook daar misschien veldlessen gegeven kunnen gaan worden. 

Kortom: 2012 zal op het gebied van natuur- en recreatieontwikkeling én beleving een bijzonder en 

leuk jaar worden voor Barendrecht en Albrandswaard.  

Bedankt 

Namens alle kinderen en hun begeleiders past hier een dankwoord voor het mogelijk maken van dit 

veldlesproject. Behalve de uren die er in konden worden gestoken voor de ontwikkeling en 

uitvoering konden er ook geschikte lesmaterialen worden aangeschaft. 

Daarnaast is er een dankwoord voor alle ouders die de groepjes hebben begeleid en de leerkrachten 

die hun groepen veilig hebben vervoerd tussen school en het Barendbos. Er is ook veel fotomateriaal 

verstuurd. Helaas kon er hier maar een fractie van worden opgenomen in het verslag. Desalniettemin 

zijn deze heel waardevol en geven ze een duidelijk beeld van het enthousiasme van de kinderen en 

hun begeleiders.  

Bijlagen  

Hierna vind u een aantal bijlagen. 

- muurkranten 

- krantenartikel De Schakel 

- ervaringen van kinderen en ouders  
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Bijlage: muurkranten van CBS Het Kompas 

 



11 

 

Bijlage: muurkranten van CBS Het Kompas 

 

 



12 

 

Bijlage: muurkrant van CBS Het Kompas 
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Bijlage: ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten 

 

Het Kompas groep 8B 25-10-11 

Hallo Paul,  
  
Hierbij verslagjes van de kinderen over Expeditie Zuidpolder en wat foto's. Ze 
hebben het ontzettend leuk gevonden. Ik vond het ook heerlijk om eens lekker met 
de kids in de natuur bezig te zijn.  
  
Nogmaals hartelijk bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bernadette van Diggelen 
Groepsleerkracht groep 8b 
CBS Het Kompas 
 

Mark  

Bij de sloot kan je leuke beestjes vinden. Met vogel zoeken zag je niet zo veel. Bij de 

grond boor zag je hoe dieper je ging dat de kleur lichter werd en het werd steeds 

natter. Ik vond het leuk en ik heb er veel van geleerd.  

Ricardo 

Ik kon op de expeditie uit zo veel leuke dingen kiezen maar ik voed van mij zelf het 

vissen met de schepnet het leuks want toen had ik diertjes gezien die ik nog nooit 

had gezien .Maar ik vond met de grond boor ook leuk dat je kon zien dat de grond 

veranderde hoe dieper je ging . Maar ik hoorde ook dat je later daar een kano kan 

huren en rond kan varen op het meer en dat ga ik ook doen later en ik kom er nog 

veel vaker want het was zo leuk. 

Dominique 

Ik vond het leukste van de expeditie het boren in de grond. We deden het op de 

heuvel  daar was het klei maar toen we het bij de sloot gingen doen toen was het de 

grond heel vies. Het vissen vond ik ook leuk maar we hebben niet heel veel 

gevangen. Ik vond het heel leuk. 

Kim Onnink 

De expeditie was heel leuk, we konden namelijk allemaal leuke opdrachten doen. 

Het boren in de grond vond ik het leukst. Op de heuvel ging het veel zwaarder dan bij 

de sloot.  Met het vissen hadden we een schrijvertje gevonden en heel veel dezelfde 

soorten visjes. Bij het beestjes vangen gingen we een boom schudden en toen 

kwamen er allemaal spinnen uit. Ik viel bijna in het water omdat ik er niet uit kwam. 

Een tip: Doe kaplaarzen aan. Het was wel heeeeel leuk!!!!!!!! 
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Lise : 

Ik vond het echt heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk. Ik heb er echt super veel van geleerd 

en ga nu ook veel beter met de natuur om omdat ik weet hoeveel leuke beestjes er 

leven. Ik vond ook het boren in de grond leuk. Bijzonder om te zien hoe de grond in 

elkaar zit. Ik vond het geweldig en zou het graag nog wel eens willen doen. 

Kynan: 

Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb er veel van geleerd. En vond vooral het vogels 

spotten leuk. Toen ben ik ook samen met Bjorn en Kim M andere groepen gaan 

bespieden. Het grasgevecht aan het einde was echt leuk. Ook heb ik leuke beestjes 

gezien en weet nu wat voor lagen grond er zijn. Ik zou het graag nog is willen doen. 

Amy: 

Ik vond de expeditie heel erg leuk.  We gingen eerst met een schepnet waterdiertjes 

zoeken, daarna hebben met de verrekijker naar vogels gekeken en daarna in de 

grond geboord met de grondboor.  Dat was heel leuk want de grond veranderde van 

kleur en op het laatst was het zelfs nat. Ik heb er heel erg veel van geleerd en zou 

het graag nog een keer willen doen. 

Jill: 

Ik vond de expeditie super leuk. We gingen waterdiertjes zoeken, en we hebben in 

de grond geboord het gat was wel 1.20 diep .Ik vond het ook heel leuk we gingen 

met een verrekijker naar de vogels kijken . Ik zal er wel nog een keer heen willen. 

Luuk  

Expeditie Zuidpolder 

Ik vond het een erg leuke middag, alleen wel heel jammer was dat we maar 3 dingen 

hebben kunnen doen. Het was wel heel leerzaam en we hebben met ons groepje 

dan ook veel dingen gevonden. We hadden ongeveer een half uur per opdracht, en 

daarin kon je wel veel doen. We konden visjes en waterdiertjes vangen, ontdekken 

hoe de grondlagen in elkaar zitten, en nog veel meer. Het was erg leuk! 

Ruben  

Expeditie Zuidpolder 

Ik vond het een hele leuke middag en heb er heel erg veel van geleerd. Er waren wel 

leuke opdrachten maar ik vond het jammer dat we niet ieder onderdeel konden doen. 

Ik zou er ook zelf nog naartoe gaan en dan ga ik ook nog kanoën bij de kleinen 

duiker en dan ga ik door de rivieren en meren kanoën. We hebben er ook nog eens 

veel ontdekt dat vond ik wel leuk om te doen je kon er echt heel erg veel ontdekken. 

 

Delvin 
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Expeditie Zuidpolder 

Ik vond het heel erg leuk om waterdiertjes te gaan zoeken. En leerzaam ik zou wel 

weer daar naar toe willen gaan. Het leukste wat ik heb gedaan was boren we 

boorden wel 104 cm diep.  

Het wat we gingen doen(de groep waar ik mee was) was waterdiertjes zoeken de 

eerste diertje die we vonden was de watervlo en een hele boel anderen. 

Bas. 

We zijn naar expeditie Zuidpolder geweest en het was heel leuk. We gingen  eerst 

met lepels in het houd krabben en daarna gingen we waterdiertjes vangen, we 

hebben daarna schroeven in de rond wat hel leuk was en we kwamen 1,21 M diep 

het record  

En trouwens ik zou zeker terug willen komen!!!!! 

Mounir 

expeditie zuidpolder was leuk. We zijn in 4 groepen gesplitst  en zijn we gaan boren, 
met vis netten gaan zoeken en bij het boren kwamen we op 93 cm. En daar heb je 
een grote ruimte om te zoeken. Er is veel groen. En ik zou graag nog eens met de 
klas er naar toe gaan!!!!!! 

Lisa  

Het leukste vond ik waterdiertjes zoeken, dan kan je op het riet staan en zak je 
helemaal naar beneden! We hebben ook in de grind geboord dat was ook heel leuk  
we kwamen tot 1 meter 6. Ik ga er ook nog een keer met Ricardo heen en met zijn en 
mijn vader, dan gaan we waterdiertjes zoeken!!! 

Kevin 

We gingen dinsdag naar expeditie zuid polder. Het was super leuk want je kon er van 

alles doen zoals vissen aarde uit de grond halen met een grond boor of beestjes met 

een lepel pakken. Op het laatste gingen we met het gemaaide gras een gras gevecht 

houden. Ik vond het allemaal heel erg leuk. 

Tom 

“Ik vond het echt superleuk, ik heb me niet verveeld. Ik ging eerst met mijn groepje 

naar de rivier om te vissen, we hebben een mini visje gevangen en heel veel 

kevertjes. Daarna gingen we vogels spotten, we vonden wel wat vogels maar niet 

veel, maar wel een buizerd. Daarna gingen we in de aarde graven, dat was echt 

superleuk, we hadden een gat gegraven van wel 1 meter en 20 centimeter! Aan het 

einde deden we met het gemaaide gras een gevecht wat erg leuk was! Ik hoop dat 

we snel nog eens gaan!” 

 

Roy 
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“Expeditie Zuid Polder was echt superleuk, We werden begeleid door Paul. Hij was 

best aardig. We gingen eerst naar een klein riviertje om te vissen met een schepnet. 

Ik heb een baarsje gevangen en verder nog heel veel andere diertjes. Toen gingen 

we een nieuwe kaart halen en die was vogels spotten. We hebben er niet heel veel 

gezien. Het waren er de drie. De zilvermeeuw, Buizerd en een kraai. Toen deden we 

een grond onderzoek we moesten met een soort van boor in de grond graven ons 

gaat was 1 meter 20. Jammer genoeg kon de boor niet verder. Sommige kinderen 

zeiden dat ze 1 meter 21 hadden maar dat kan. Aan het einde deden we een gras 

gevecht. Dat was ook erg leuk. Toen we weg gingen vond ik het wel erg jammer dat 

we niet langer bleven.  

Kim M 

Expeditie Zuid Polder was erg leuk als eerste hadden we water diertjes gedaan daar 

hadden we een watervlooi en soort waterlibellen en een soort water pissebed 

Expeditie Zuid Polder was echt super leuk want het is in de natuur en zo krijg je 

eigenlijk meer te weten over de natuur en krijg je ook te weten wat je allemaal kunt 

doen met natuur het was echt heel leuk ik zou het zo weer is een keer willen  doen. 

Bjorn  

Expeditie Zuid polder was erg leuk want ons groepje ging als alle eerst naar water 

diertjes zoeken mijn vriendje Kynan was bijna in het water gevallen. Daarna gingen 

we in de grond kijken het was ook heel leuk maar we vonden alleen maar wormen en 

verder helemaal niks. 

Op het ijnde gingen we ook nog met gras gooien dat was ook heel leuk, met andere 

woorden zal ik er graag nog een keer heen willen gaan ,  doei 

Anouska 

Expeditie Zuid Polder was heel leuk. Ons groepje ging eerst kriebel beestjes 

opsporen. Dat was wel heel erg leuk. Daarna gingen we waterdiertjes zoeken. Toen 

had Luuk een soort visje zonder staart gevonden. Daarna gingen we in de grond 

boren. We hadden 1.21 meter. Dus je zag echt het verschil tussen de aarde. Dat was 

wel een leuk gezicht.  Maar het leukste vond ik de waterdiertjes zoeken. Maar als 

nog was alles wel leuk. Ik stond bij de waterdiertjes met mijn knieën bijna 

onderwater. En ik ga er ook nog een keer heen.   
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Reactie van groep 7a van ODS De Zeppelin 

 
Hoi Paul, 

  
Wij zijn op donderdag 6 oktober naar het Barendbos geweest. Wij vonden het echt heeeeel erg leuk.  

  
We hebben een aantal tips en tops bedacht met elkaar. 

  

Tips: 
- Stevigere lepels  

- Een bootje voor in het water. 
- Een steiger 

- Meer plekjes zonder riet bij het water. 

- Ongevaarlijke gereedschappen om in de bomen te hakken.  
- Probeer bij de powerpoint presentatie meer moeilijke woorden uit te leggen. We vonden het soms 

lastig te begrijpen, omdat u met veel moeilijke woorden praatte. 
  

Tops: 
- Het was heel leuk. 

- Het was een leuke omgeving. 

- U deed het heel erg leuk toen we zelf mochten onderzoeken. 
- Erg leuk dat we overal zelf rond mochten lopen en naartoe konden.  

- We konden er veel leuke dingen doen. 
- We hebben veel leuke dingen ontdekt. 

- We hebben dieren gezien die we nog niooit hadden gezien. 

  
  

We zouden graag met mooi weer nog een keer terugkomen. 
  

Groetjes groep 7a van De Zeppelin 
Larissa, Nieke, Josephine, Kiara, Rosalinda, Noah, Roy, Miquel, Mika, Lars, Thom, Thomas, Serdar, 

Ricky, Yuri, Ferry, Daan, Kily, Berat & juf Sabrina! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderwerp: Expeditie BBF De Trinoom 

 

Beste Paul, 

 

Allereerst bedankt voor de leuke en educatieve wijze waarop je onze kinderen kennis hebt laten 

maken met de natuur. 

 

Zoals beloofd hierbij wat foto’s. 

 

Mocht je deze ook voor commerciële doeleinden gaan gebruiken wil ik je verzoeken dit eerst met mij 

te overleggen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arthur Huijskens 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Beste Paul,  

Compliment nogmaals voor de enthousiaste begeleiding. Ik vind dit soort uitjes voor de klas altijd erg 

inspirerend. De kinderen hadden duidelijk erg veel lol en dan is het leereffect veel hoger! Samanta van 

Hattem was ook erg in haar sas zag ik. Ik heb de documenten op de site terug kunnen vinden. 

Grootse plannen. Zo blijft aan de rand van de stad wonen toch erg leuk.  

Succes met het project!  

Met vriendelijke groet, 

Hella Huijsers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uit de nieuwsbrief van dr. Schaepmanschool: 

KLIMAATBUFFER : 
Wij nemen als school deel een spannende ontdekkingstocht aan de rand van 
Barendrecht. Dit buitenlesproject, de klimaatbuffer, heeft niet voor niets de naam 
expeditie gekregen! 
Het buitenlesproject over de klimaatbuffer is bedoeld voor de bovenbouwgroepen. 
Eerst krijgen wij in de klas een presentatie te zien die uitleg geeft over het project. 
Hierin krijgen wij ook te zien wat wij kunnen gaan doen tijdens de buitenles. Een 
boeiende opwarmer! 
De buitenlessen zullen plaatsvinden op woensdag en donderdag a.s. Dat betekent 
dat alle leerlingen van de bovenbouwgroepen op deze dagen op de fiets naar school 
moeten komen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste Paul, 
In de bijlage vind je wat verslagen van mijn klas. De andere bijlage zijn foto's uit 
groep 8. 
We vonden het geweldig, ondanks de commotie van bewoners van de huidige 
bebouwing in Rhoon, daarom hebben we als school besloten geen foto en artikel te 
plaatsen in de weekkrant van Barendrecht. 
  
mvg  

Marjolein Soethoudt 
CBS Het Kompas 

groepsleerkracht groep 7 

bouwcoördinator gr 5 t/m8 

Expeditie Barendbos 28 oktober. 

We gingen meerdere dingen onderzoeken. Zoals waterdiertjes, insecten en 

gronddiertjes. We hebben ook in de grond geboord. Met een grondboor. We hebben 

ook naar vogels gekeken. Met een verrekijker die we kregen van Paul. We hebben 

ook heel veel waterdiertjes gezien! We hebben twee keer met de grondboor geboord! 

Toen zagen we allemaal verschillende kleuren aarde. Dat vonden we allemaal heel 

interessant! Uiteindelijk kwamen we uit bij klei, grondklei. Heel leuk om te zien, hoor. 

Vooral als je het in een halve regenpijp legt. Dan kan je alles bij elkaar zien! Nou, dit 

was het. Ik hoop dat we nog een keer naar het Barendbos gaan met de hele klas.           

Doei! 

Bas.J- Merel- Denzell- Stefan- Joost- Roos-Marijn-Lars 
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We vonden waterbeestjes waarvan bijna iedereen niet eens wist wat het was. 
Leerden hier heel veel over de natuur en water en hoeveel beestjes er wel niet 
leefden in de natuur. Wij hebben gevonden :Vissen, klei ,bloedzuiger, oorwurmen, 
spinnen, dobbermannetje. Maar het raarst wat we hebben gezien : dat in de grond 
klei zit. 
 

Excursie Barendbos 28 oktober 

We vonden het leukst het boren omdat je echt veel kan ontdekken over de grond. 
Wat we geleerd hebben is het meest over het boren. 
We hebben ook veel rare dingen gezien in het water. 
We hebben vooral beesten bij het boren gevonden zoals wormen. 
We vonden de spin het raarst, omdat hij redbull had gedronken. 
We hebben het meest naar een kever gezocht voor de juf. We vonden het grappigste 
om naar het blauwbosje te zoeken of terwijl naar Maik zoeken. 

 

Barend Quintin Maik Fleur en Isabelle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Een stukje van de website van OBS de Draaimolen: 
 
Afgelopen vrijdag hebben ze een veldles gehad bij het Barend bos. Ze vonden o.a. 
waterschorpioentjes, salamanders,kikkers en watertorretjes.Het was leuk en 
leerzaam niet alleen voor de kinderen maar ook voor de begeleiders en de juf want 
zij hadden nog nooit van een waterschorpioen gehoord. Voor herhaling vatbaar!! 
Graag willen we de hulpouders (moeder van Rahma, Mandy, Lars en de oom van 
Rishano)  bedanken voor het begeleiden van de kinderen. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


