Bekijk de webversie

Uit het bestuur

Nieuws & links

We kijken terug op de mooie nazomer dag in
Bergen aan Zee, zandkastelen bouwen. Zie en lees

Springzaad Regiodag
27/ 30 oktober en
Partnerdag 08/ 11
december

meer hierover onder aan deze nieuwsbrief.
Nu nog het nodige voor te bereiden voor hetgeen
we als Springzaad op program hebben voor dit jaar,
we willen als het even kan namelijk nog aan de
wandel met elkaar!

De nieuwste maatregelen laten ons
weinig keuze. De jaarlijkse regio/partnerdagen zullen dit jaar alleen in
digitale vorm door kunnen gaan.
Eerder hadden we een combinatie van

Lees het hele artikel...

een digitale en een wandelbijeenkomst
gepland, voorlopig stellen we de
wandelbijeenkomst uit.

Hoe duurzaam is een groen
schoolplein?

Noteer nu alvast de data voor de
digitale bijeenkomsten.
Over het wel of niet doorgaan van de
wandelbijeenkomst in december
informeren we later.
Regiodag voor alle Springzaad
regioconsulenten:

Digitale bijeenkomst:
ma 26 okt 2020, 16 -17.30 uur.
Meld je hier aan voor de
REGIObijeenkomst
Partnerdag voor alle partners van
Springzaad:

Het schoolplein van Daltonschool De Margriet in
Rotterdam was in 2002 een van de eerste groene
schoolpleinen in stedelijk Nederland. In 2015 zijn er
een aantal aanpassingen aan het slijtende plein
gedaan. In september 2020 is het plein geheel op
de schop gegaan. Nu ligt er een splinternieuw
groen schoolplein 2.0.

Digitale bijeenkomst:
ma 07 dec 2020, 16 -17.30 uur.
Meld je hier aan voor de
PARTNERbijeenkomst

Zo mogelijk een wandelbijeenkomst op
vr 11 dec 2020 in Deventer.
Lees hier meer over de bijeenkomsten.

Lees het hele artikel..

Save the date

Het jonge kind Sterk geworteld in de tuin

Nieuwe data Springzaadcursus
'Kennismaken met groene
schoolpleinen' in Zwolle:
1 en 15 februari 2021

Nieuwe documentaire:
De Schooltuin
Op 8 oktober 2020 komt de !lm “De

Schooltuin – een jaar rond met je
handen in de grond” uit in de bioscoop
en !lmtheaters. Met hun !lm willen de
makers scholen en leerlingen inspireren
om ook zelf aan de slag te gaan met het
verbouwen van hun eigen groenten.

De eerste verbinding met het natuurlijk leven
wordt voor menig kind gelegd in de tuin. De groene
tuin geeft het kind zijn dagelijkse portie
waardevolle natuurervaringen mee, die het in zijn
eigen tempo mag ervaren; eerst liggend vanuit een
veilig beschut plekje, daarna kruipend en
scharrelend de natuurlijke wereld verkennen, om
als het opgroeit klauterend en spelenderwijs
verder te ontdekken wat de natuur te bieden

Inventarisatie
schooltuinen aan de
basisschool
Meer weten & mee doen...

heeft.
Lees het hele artikel...

Ga mee naar buiten!
Zaden

Nieuw onderzoek naar
het e"ect van groene
schoolpleinen
Janke van Dijk en Jolanda Maas volgden

De zomer is voorbij. Sommige planten bloeien nog,
maar de meeste hebben nu zaden gevormd. Zaden
die ze op allerlei manieren (laten) verspreiden:
zwevend op de wind, drijvend op het water,

jarenlang samen met de Hogeschool
Leiden honderden kinderen uit groep 4,
5 en 6 op negen verschillende scholen.
Vijf van die scholen vergroenden hun
plein.

vastgehaakt aan je sokken of in een koeienvacht,
vliegend in een vogelmaag of gewoon dwarrelend
naar de grond, Zoveel verschillende planten, zoveel

De onderzoekers brachten de e"ecten

verschillende zaden! Het is de moeite waard om er

project De ‘leer’kracht van groene

wat beter naar te kijken. Pak er eens een
vergrootglas bij. En, nog leuker, verzamel

schoolpleinen. Een artikel daarover is te

verschillende soorten zaden om ze op te kweken tot
planten.
Lees het hele artikel...
Dit artikel is bedoeld voor iedereen die met kinderen naar buiten gaat om
samen van alles te ontdekken in de natuur.

daarvan in kaart als onderdeel van het

lezen op de website van de PO-Raad.

Net als in voorgaande onderzoeken
toont ook dit onderzoek aan dat
vergroening van schoolpleinen een
positieve invloed heeft op het welzijn en
gedrag van kinderen op de basisschool.
Lees ook het artikel op de website van
de VU Amsterdam.

Grote avonturen beginnen
klein

Nieuwe gids veiligheid

Uitdagend speelplezier - Inspecties met

Feestelijk op pad in de eigen tuin. Met een plastic
zak aan een touwtje dansend in de oktoberwind of
met een zelf gemaakt kistje als een schat onder de
arm om zaden en vindsels te verzamelen.
Ogen schitteren en alle zintuigen staan “op scherp”.

respect voor speelkansen (2020),
geschreven door K. De Maertelaere
Een UP-TO-DATE gids om
veiligheidscontroles van speelterreinen
uit te voeren. Een vervanging voor het
verouderde handboek Veiligheid op

Lees het hele artikel...

Oproep: Laat veel gestelde
vragen niet tot
‘killerargumenten’ groeien.

speelterreinen.
Meer informatie....

19 oktober 2020
wereldwijde PARS
conferentie online

Ben je benieuwd hoe je bij het werken
met kinderen meer ruimte kan geven
aan het kind?

Lees hier verder

“Er groeien paddenstoelen op onze klauterboom, is
dat gevaarlijk?”
“Er vallen noten uit onze bomen en struiken,
kunnen kinderen daarin stikken?”
“Er zijn bij ons veel kinderen gestoken door
wespen, omdat deze bouwmateriaal voor hun nest
komen halen in ons kastanje hekwerk, wat kunnen
we hieraan doen?”
“Onze conciërge veegt elke dag bergen zand en
modder uit de hal, hij weigert dat verder te doen.”
“Mogen we wel bloeiende planten zetten in onze
tuin, komen daar geen gevaarlijke insecten op af?”
Herken je deze of soortgelijke vragen?
Regelmatig bereiken ons via verschillende kanalen
vragen omtrent aanleg, gebruik en onderhoud van
natuurrijke speel- en leerplekken.
Collega Reinhard Witt noemde ze in zijn boek

#NationaleGroenweek
12 t/m 16 okt 2020
Dagelijks is er via internet een talkshows
te bekijken (van 10.30 tot 11.30 uur)
over actuele onderwerpen als
klimaatadaptatie, biodiversiteit,
participatie en sociale cohesie.
Programma + aanmelden

Naturerlebnisräume ook ‘killerargumenten’, omdat
deze vragen, als zij een eigen leven gaan leiden en
niet of ondeskundig beantwoord worden het
draagvlak onder een natuurrijke speel/leerplek
kunnen ondermijnen.
Angst en aarzeling ontkiemen vaak op de bodem
van onwetendheid en gedijen goed op de mest van
verhalen, roddels en vermoedens.
Maar op de meeste vragen is een duidelijk
antwoord, voor de meeste problemen een
oplossing.
We willen op de nieuwe Springzaadwebsite
aandacht besteden aan deze vragen en
antwoorden. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig.
Heb je een vraag of juist een slim antwoord op een

Blog over geluk
buitenspel
Het welbevinden verhogen?
Ga voor buitenspel! - Interessant Blog
over onderzoek van Bart Declercq &
Griet De Bruyckere

Lees hier verder....

eerder gestelde vraag, deel deze dan met ons! We
willen deze verzamelen, door deskundigen laten
beantwoorden en de verzamelde kennis voor
iedereen toegankelijk maken.
Gebruik de springzaadmail: info@springzaad.nl
om contact op te nemen.
Geen vraag is dom, hooguit het antwoord….
We gaan de uitdaging aan, slimme antwoorden te
vinden.

Nieuw onderzoek naar
inrichting groene
schoolpleinen
Nieuw onderzoek gestart naar hoe een
schoolplein idealiter ingericht kan
worden ter ondersteuning van de
ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit
en klimaatbestendigheid
Lees hier meer...

Online conferentie
Groene gezonde
schoolpleinen

Nieuwe SZ-partner:
Cruydthoeck

Log in op woensdag 04 nov 2020
van 14.00 tot 16.15 uur
Lees hier uitnodiging en programma

Nieuws van het
keurmerkinstituut
Een werkgroep van de Nederlandse
normcommissie NEN, bestaande uit
inspecteurs, keurders en een
vertegenwoordiger van de NVWA,
heeft in haar eerste bijeenkomst
besloten, dat een Nederlands

Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van
inheemse wilde planten, zaden en zadenmengsels
van regionale herkomst en adviseert gemeenten,
(groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren bij
het creëren van succesvolle bloemenweides.

Technische Afspraak (NTA) voor het
ontwerpen en beoordelen van
natuurlijke speeltoestellen niet
haalbaar is.
Lees hier waarom...

Samen met u zetten we de wereld in bloei! Hoe?
Lees het hier...

Nieuwe SZ-partner:
Hoveniersbedrijf Meppelink

Jantje Beton:
Subsidieregeling voor
een speelplek
Voor 30 november 2020 kunnen weer
aanvragen worden ingediend.
Kijk hier voor voorwaarden en de
aanvraag...

Nieuwe aanpak
speellocaties in
Almere

Het is mooi om te zien hoe kinderen genieten van
een groene omgeving. Het idee dat jij als hovenier
mag meehelpen om een uitdagende speelplaats te
maken voor kinderen is fantastisch. Een ruimte
maken waar de kinderen hun eigen creativiteit
kunnen uiten en in contact met de natuur komen is
een waardevol onderdeel van ons werk.

De gemeente Almere maakt werk
van circulaire speellocaties. Circulair
aanbesteden is de norm geworden
en de kinderen in de stad mogen zelf
meepraten over het uiteindelijke

Lees hier meer...

ontwerp.
Lees hier meer

Een glimpje van de
zandkastelendag 2020.

Nieuwe publicatie:
Kinderen en
Voortuinen
Kind & Samenleving maakte een nieuwe

publicatie over het belang van
voortuinen. Met welke bouwstenen
(planning, inrichting en inspraak) je
meer kan inzetten op kindgerichte
voortuinen?
Downloaden doe je hier....

Boekentip: Het recht
van de snelste

13 september jl was er op het Noordzeestrand bij
Bergen aan Zee weer de jaarlijkse
Zandkastelendag. Onder de vlag van ons vrolijk
Springzaadmeisje verrezen deze keer naast het
hoofdkasteel ook twee zeewachterkastelen (een
creatieve coronamaatregel om de grote en kleine
bouwers beter te verspreiden). Naast trouwe
vertegenwoordigers van Springzaadpartners,
bestuur en regioconsulenten met hun families was
er ook weer een kleine karavaan van busjes en
auto’s met jonge en oudere Amsterdamse

Steekt een hert de weg over of rijden wij

‘bleekneusjes’.

dwars door zijn bos heen? Hoe kan het
dat we op een knopje moeten drukken

Volgens goede traditie kon iedereen naar

als we de straat over willen steken? En

hartenlust mee scheppen en uitwaaien tot de hoge

waarom reizen we steeds sneller, maar

golven van de aanstormende vloed eerst de
bijgebouwen en later ook het hoofdkasteel deden

komen we geen seconde eerder thuis?

verzinken… Genietend van de Babylonische

Door Thalia Verkade en Marco te

bouwplaats is het idee geboren deze ondertussen

Brömmelstroet

traditionele Springzaadactiviteit volgend jaar
groter op te zetten en te proberen, meer kinderen
mee te laten doen. Heb je een groep kinderen, die

Lees hier meer

je mee zou willen laten doen, laat ons dat weten,

Hoe vergroot je je
schoolplein?

dan kunnen we t.z.t .contact met jullie opnemen.
Naar verwachting staat het getij gunstig op
18/ 19 september 2021.

De school in nieuwbouwwijk Enka in Ede
krijgt een twee keer zo groot
schoolplein dan gepland. OBB stelde
samen met bewoners, school en andere
belanghebbenden een gedragen
ontwerp op, en ondersteunde in dit
bijzondere proces.
Lees hier verder...

Scheurkalender
‘Natuurlijk
geïnspireerd 2021’

Lees hier meer...

Aan deze uitgave werkten mee:
Marlies Huijzer, Sarah Los, Marjan Nijland, Sigrun Lobst
Dank voor tekst en gebruik foto's aan:
Ity Busstra, de Cruydthoeck, Marlies Huijzer, Sigrun Lobst,
Sarah Los, Jeanette van der Meulen, Dennis Meppelink,
Martin Stevens, Jan van Schaik
Contact Secretariaat: Sigrun Lobst
E-mail: info@springzaad.nl

Deze e-mail is verstuurd aan info@aardrijk-sigrunlobst.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@springzaad.nl toe aan uw adresboek.

