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Op speurtocht in de verborgen vallei 
 
Deelname van de scholen 
Begin januari zijn de uitnodigingsbrieven digitaal verstuurd. Scholen kregen weer de 
mogelijkheid om in het voorjaar mee te doen. 
 
Aanmeldingen  
Bs Vilt   1x Bs Maurice Rose 2x 
OBS Berg  2x Bs Koelebosch 1x 
OBS Valkenburg 1x Bs Gerlachus  1x  
Bs de Plenkert  2x 
 
In totaal  7 scholen,  10 groepen, 219 kinderen, 82 begeleiders (ouders, leerkrachten) 
 
Diapresentatie 

De diapresentatie is bedoeld als voorbereiding op de veldles en is als het ware een voorproefje op 
wat men straks in de groeve verwachten kan, zowel wat betreft het landschap als de opdrachten 
die bij de veldles horen De kinderen krijgen in een uur tijd iets te horen over het specifieke 
karakter van de groeve, wanneer en hoe de mergel is ontstaan, en hoe en waarom mergel wordt 
gewonnen. Er wordt veel aandacht besteed aan de bijzondere natuurwaarden in de groeve en de 
manier waarop plant en dier gebruik maken van de groeve-biotopen: de poelen, steile 
rotswanden, noord- en zuidhellingen, bossen, graslandjes, puinhellingen etc. Ook de betekenis 
van de natuurlijke begrazing door geiten en paarden wordt uitgelegd.  

Het fijne van de diapresentatie is dat de kinderen en de veldlesbegeleider elkaar al een keer 
gezien hebben vóór de veldles. Het is leuk om iedere keer weer te ervaren dat kinderen door de 
diapresentatie ontzettend enthousiast worden en eigenlijk liefst meteen al naar de groeve toe 
zouden willen gaan. ( zie reactie van leerkrachten bij de bijlage).Het lijkt wel of ze elk jaar 
enthousiaster worden over de powerpoint presentatie.  

Tijdens de diapresentatie wordt extra aandacht besteed aan het bewaren van rust in de groeve, 
want hoe rustiger de kinderen zijn,  hoe meer ze ook zullen zien. Met hier en daar wat 
enthousiaste uitschieters houden de kinderen zich prima aan de afspraak om niet te schreeuwen. 
En het leuke is dat ze elkaar corrigeren als het toch anders is.   
  

Veldles 
De natuur kun je het beste ervaren en begrijpen door er zelf op uit te trekken, om te speuren, te 
onderzoeken en te beleven. Dat is de kracht van een veldles. Een leerlingenboekje met 
opdrachten vormt de rode draad van de veldles.  
De klas wordt in kleine groepjes (ca. 5 leerlingen per groepje) verdeeld die in een roulerend 
systeem de opdrachten uitvoeren. De groepjes kunnen kleine beestjes en vogels bekijken, 
menselijke en dierlijke sporen in het terrein zoeken, grote grazers observeren, waterdiertjes 
scheppen en bekijken, stenen zoeken enz. Voor deze opdrachten zijn materialen beschikbaar 
zoals verrekijkers, loepjes, schepnetten, zoekkaarten e.d. De opdrachten worden verdeeld vanuit 
de ‘centrale plek’. Hier wordt het lesmateriaal uitgestald. Van hieruit vertrekken de groepjes met 
hun opdracht en keren ze weer terug voor een nieuwe opdracht. Hier staat ook de 
veldlesbegeleider van Ark Natuurontwikkeling (Jobien Boonman), die vragen kan 
beantwoorden, aanwijzingen geeft, en luistert naar de verhalen van de teruggekomen groepjes. 
 
 
 



Bevindingen van kinderen/ ouders en leerkrachten: 
De verslagjes van een paar kinderen en een leerkracht geven goed weer hoe de veldles wordt 
ervaren; zie achteraan in de bijlage van dit verslag. 
Hier hoeft eigenlijk niets mee aan toe gevoegd te worden 
 
Enkele opdrachten: 
 
GROTE SPEURTOCHT / VOGELS / GROTE GRAZERS 
Deze opdrachten hebben alle kinderen gedaan. Ze lopen langs ’t Broodje. Een prachtig mooi, 
verstild plekje in de groeve, en komen terug met allerlei verhalen over wat ze gezien hebben. 
Lees het verslag van Giovanni en Roos van de Plenkert. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STENEN ZOEKEN 
De plek waar de stenen gevonden kunnen worden is al spannend. Het is eigenlijk stenen zoeken 
op de helling maar bijna alle kinderen klauteren naar boven. Het leuke was dat daar ook een paar 
keer de geiten liepen. Natuurlijk gingen ze met een aantal mooie stenen naar huis. 
 
BLOEMEN/ PLANTENSPEURTOCHT /BLADVORMEN 
Heel veel verschillende soorten waren er niet vanwege het droge weer. Toch waren er leuke 
collages gemaakt van de bloemetjes en blaadjes die ze konden vinden. 
 

KLEINE BEESTJES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tijdens één van de veldlessen waren er zóvéél spannende vondsten in een keer. De kinderen 
kregen van de leerkracht allemaal een doorzichtige doos, waar koeken in gezeten hadden, met de 
opdracht deze te vullen met diertjes die ze konden vinden. Met een vlindernet en wat lepels 
gingen ze op pad. De opbrengst was geweldig. Dit was een unicum. Kikkers, padden, 
levendbarende hagedissen, zandloopkevers, veld- en sabelsprinkhanen, torretjes en kevers en 
enkele vlindertjes. Een echt feest.   
 
WATERDIERTJES 
Naar mate de weken voorbij gingen, verdween er ook steeds meer water. Uiteindelijk was er 
bijna geen water meer over. Maar gelukkig nog net genoeg om wat diertjes uit het water te halen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUZEN NAAR  GEUREN 
Een nieuwe opdracht in het boekje. De kinderen krijgen een  hulsje mee van een fotorolletje. 
Hierin mogen ze van alles verzamelen. Bloemen, blaadjes, mos, besjes enz. Met een takje of 
stevige stengel mogen ze het fijn maken zodat ze een geurtje krijgen. De kinderen gaan dan in de 
kring staan en geven hun geurtje door aan de ander met het vermelden van de naam van hun 
geurtje totdat het potje weer terug bij de eigenaar is. De kinderen vonden het verzamelen, 
mengen en ruiken heel erg fijn om te doen, en het was verassend om te zien dat ook de jongens 
dit erg leuk vonden.  
 
even wijzen waar de geurtjes staan                                                              hmmm naar wat ruikt dat ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Het was weer een uitstekend veldlessen jaar. Met zoveel enthousiaste reacties (lees bijlage), zou 
het goed zijn als de lessen ook volgend jaar weer kunnen plaats vinden. 



Bijlage: Verslagen van leerlingen en leerkracht 
 
Vrijdagmiddag gingen we met  de hele klas naar groeve ’t Rooth. 
In het begin kregen we uitleg over de activiteiten die er te doen waren. 
Daarna gingen we groepen maken om de activiteiten te doen ,er waren vier groepen. 
Je kon er waterdiertjes vangen ,stenen zoeken en er was een speurtocht. 
Ook kon je er fossielen zoeken maar dat kon alleen op zaterdag. 
We hadden heel veel leuke vondsten zoals kikkers ,salamanders ,een hommelnest 
watersalamanders ,hagedissen  en geiten . 
De hele klas was super enthousiast na afloop. Ook de ouders die meegingen vonden het leuk. 
 

Groetjes van groep 7 
Geschreven door : Jordy en Niels. 
 
 
 
 
Inmiddels een klassieker en  een begrip op basisschool De Plenkert : Groeve ‘Rooth !! 
Van de leerlingen van voorgaande jaren hebben ze al gehoord hoe magnifiek het daar is, wat 
je er kunt doen en welke verrassende vangsten en vondsten er mogelijk zijn. De komst van 
Jobien met een powerpoint-presentatie op school doet de spanning toenemen...het zit er echt 
aan te komen !! 
Eindelijk is het zover ! We gaan !  
Jobien heet ons welkom bij de ingang en rijdt vooruit naar de verzamelplek. Wij gaan te voet 
de groeve in en de magie begint al te werken. Wat een rust en schoonheid in dit bijzondere 
landschap ! Na een korte  uitleg door Jobien gaan we op ontdekkingsreis. Stilletjes struinen 
we door die wonderlijke omgeving. Waterdiertjes vangen in de poel, insecten verzamelen in 
de bermen, dwalen langs het Broodje, een verrassende ontmoeting met een kudde geiten en 
roepende buizerds die boven onze hoofden cirkelen.. Een geweldig enthousiasme komt los bij 
de kinderen, ze bewonderen elkaars vondsten en vangsten en altijd zijn er weer kinderen zoals 
Floor die angsten overwinnen en een heuse salamander over hun hand laten lopen, eerst 
enigszins huiverend, maar even later mag er zelfs een tweede bij. Wat een aandacht als er 
verteld wordt dat die dikke salamander niet gewoon dik , maar in blijde verwachting is en als 
Levendbarende hagedis door het leven gaat. 
Vele waardevolle ervaringen rijker maken de leerlingen op de terugweg al plannen om op 
zaterdag terug te komen. “Ik vraag of mijn vader kan rijden.” 
De volgende dag bekijken we de foto’s die er gemaakt zijn. De rust uit die wonderlijke wereld 
die Groeve ’t Rooth heet keert weer even terug. Totdat Floor in beeld komt. Ze kijkt wel heel 
erg benepen ! Maar wat wil je, met maar liefst drie salamanders  op je hand! 
 
Hub Corten   leerkracht groep 7  B.S. De Plenkert Valkenburg a/d Geul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Over de groeve ’t Rooth. 
 
Op vrijdag 20 mei zijn we naar groeve ’t Rooth geweest. 
Daar hebben we waterdiertjes gevist, dierensporen gezocht, vogels gezocht, vlinders gevangen, 
bloemen gezocht en geplukt, dieren gezocht, insecten gevangen en vrij rondgelopen. 
De waterdiertjes waren erg actief en in grote aantallen aanwezig. 
Bij sporen zoeken zijn we allemaal leuke dingen tegengekomen zoals: 
konijnen - en vossenholen. In de vossenholen lagen veren van duiven die hij gegeten had. 
De troep geiten liepen met hun jongen in het midden vlak langs ons. 
De vogels zag je maar soms omdat ze zich voor ons verstopten. 
Zo af en toe rende er een konijn voor je langs.  Het was een erg rustgevende omgeving met 
natuurlijke geluiden van vogels, rennende geitjes en hinnikende paarden. 
De wilde paarden en de groep wilde geitjes vond iedereen erg leuk om te zien. 
 We vonden groeve ’t Rooth dan ook een heel mooi natuurgebied. De wilde dieren waren heel 
leuk, bijzondere planten en natuurlijk niet te vergeten de prachtige mergelwanden.  
We zijn een paar uur in de groeve geweest, maar de tijd vloog zo om. De hele klas vond het heel 
leuk en we hadden er het liefst de hele dag rondgelopen. 
En we hopen er nog eens naar toe te kunnen gaan. 
 
       Van Giovanni en Roos. 
       Basisschool: de plenkert 
 
 
 
Hallo Jobien, 
In de bijlage de verslagjes van de kinderen van groep 8. 
Ze vonden het erg leuk in de groeve. 
Bedankt voor de fijne ochtend. 
groetjes, 
Erik Theunissen 

    
Op excursie naar het ’t Rooth.Op excursie naar het ’t Rooth.Op excursie naar het ’t Rooth.Op excursie naar het ’t Rooth.    
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Toen we bij het bos aangekomen waren stond mevrouwToen we bij het bos aangekomen waren stond mevrouwToen we bij het bos aangekomen waren stond mevrouwToen we bij het bos aangekomen waren stond mevrouw    Jobien alJobien alJobien alJobien al    op ons te op ons te op ons te op ons te 
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onderzoeken, vogels zoeken…onderzoeken, vogels zoeken…onderzoeken, vogels zoeken…onderzoeken, vogels zoeken…    
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Van EmiVan EmiVan EmiVan Emi    



 
  

Excursie naar ’t Rooth 

 

We zijn vrijdag 20 mei met de hele klas (groep 8a) naar ’t Rooth 

gegaan. Eenmaal daar kwam mevrouw Jobien ons ophalen. Eerder 

had zij bij ons in de klas een powerpoint presentatie gegeven over ’t 

Rooth zodat we er alvast wat meer over wisten dat was wel goed. 

Een paar dagen later gingen we er echt heen. We bleven bij elkaar, 

maakten groepjes en begonnen met het interessante onderzoek 

van waterdiertjes zoeken tot stenen herkennen. We hebben echt 

veel reeën etc. Gezien het was een interessant uitstapje en ik heb er 

veel van geleerd. Wat wel jammer is was dat we niet in de 

mergelgroeve mochten. Het was eigenlijk een soort van dal in het 

klein met veel van natuur. 

 

Aniek bär 8a 

 

 

 
Vrijdag 20 mei zijn we (groep 8a) naar groeve ’t Rooth geweest. Daar zijn we met 
groepjes van 4 opdrachten gaan maken bijvoorbeeld: waterdiertjes zoeken, dieren en 
vogels bekijken via een verrekijker, vlinders en andere insecten vangen, mooie stenen 
zoeken en als laatste maakten we een wandeling door het bos. We kwamen ook grote 
mergel heuvels tegen, de hamburger, dat was een hele grote berg met verschillende 
laagjes een hamburger dus. Ook was  er een mevrouw bij die de groepjes deed 
begeleiden en die ons veel meer vertelde over dingen die we hadden gevonden. De dag 
was heel erg leerzaam en niet te vergeten heel erg leuk.  
Isabelle  
 
 
 
 
 


