
Bekijk de webversie

Uit het bestuur

Even geen activiteiten - Winterslaap
We volgen de regels van de overheid waardoor er nu
geen Springzaad activiteiten zijn. Zelfs een
wandeling die we eind dit jaar wilden organiseren
voor regioconsulenten en partners in Deventer
hebben we daarom in de ijskast gezet. We hopen
snel op betere tijden.
Veel mensen gingen dit jaar dichtbij huis erop uit de
natuur in en keken met een kritische blik naar de
eigen omgeving, met als gevolg extra belangstelling
voor ruimte en groen. 

Lees het hele artikel...

Nieuws & links

Save the Date:
Helaas zijn er op dit moment geen

bijeenkomsten mogelijk, vooruit

plannen is in deze onzekere tijden niet

zinvol. We hopen met elkaar op
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Verwondering

Wil je kinderen iets over de wereld en het leven

leren, ga dan samen naar buiten. Samen bezig zijn in

de tuin of wandelen en spelen op een !jne plek geeft

verbinding. Kijk eens wat er te zien en te ervaren is.

Ook in de winter is het namelijk nog steeds

interessant. Kijk, luister, ruik en voel, zet je zintuigen

wijd open en ga op onderzoek uit in je tuin, het park

of het bos. 

Lees het hele artikel...

Hoe in december 2020 alles
met elkaar verbonden is...

verbetering van de situatie met het

nieuwe jaar.

Naar aanleiding van digitale

bijeenkomsten van regioconsulenten,

Expertisenetwerk groene schoolpleinen

en Springzaadpartners werken we wel

aan digitale ideeën. Daarover gauw

meer. 

 

Tuinieren met wilde
planten

Tuinieren met wilde planten staat

volop in de belangstelling. De

schrikbarende berichten over de

achteruitgang van insecten en de

daarmee samenhangende

biodiversiteit hebben veel mensen

wakker geschud. Handelaren in zaden

en planten maken daar grif gebruik

van en hangen vrijwel overal een label

aan ‘goed voor de bijen’. In praktijk

ontbreekt er veel kennis over hoe je

de biodiversiteit in de leefomgeving

bevordert. 

Lees hier meer over dit nieuwe boek...

Chasing childhood
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Midden in de kiemrust van de natuur en terugkijkend
op een bizar coronajaar vraag ik mij af waar staan wij
nu eigenlijk? De wereld om ons heen is veranderd en
meer dan ooit is aan de orde ons hierop aan te passen.
Tweeduizend twintig was voor mij ook een jaar van
verrijking, de beperkingen gaven mij namelijk
inzichten die ik vergeten was. In de winter kunnen wij
onze sporen voor 2021 zoeken: afscheid nemen van
wat ons niet meer dient en omarmen waar de nieuwe
omstandigheden om schreeuwen.

Lees het hele artikel...

Ga mee naar buiten!

Sporen

Ook in de winter is er buiten van alles te beleven.

Vogels laten zich beter zien nu het blad van de bomen

is. Zeker als het koud is, hebben ze veel energie nodig

en zijn ze actief op zoek naar voedsel. Andere dieren

zoals muizen verschuilen zich overdag, ze zoeken

beschutting of houden zelfs een winterslaap. Ook al

zie je geen dieren, je weet wel dat ze er zijn en ook

vaak wat ze hebben gedaan. Hoe dan? Kijk maar eens

goed om je heen, dan zie je hun sporen: niet alleen

pootafdrukken, maar ook poep, veren, haren,

braakballen en aangevreten noten, sparappels en

paddenstoelen.

Dit artikel is bedoeld voor iedereen die met kinderen

naar buiten gaat om samen van alles te ontdekken in

de natuur. 

Amerikaanse documentaire over
opvoeden in deze tijd, de druk op
kinderen en het e"ect hiervan op de
ontwikkeling. Over hoe dit te
doorbreken; het belang van vrij spel,
van buiten spelen, van kind zijn!

Klik hier voor de link...
 

Dit is míjn tuin!

Maak kennis met de vogels in je tuin

Robin Roodborst ontdekt de vogels in

de tuin. Maar Robin vindt dat maar

niks! ‘Want dit is toch zeker míjn tuin?!’

In ‘Dit is míjn tuin!’ leren kinderen niet

alleen de bazige roodborst kennen,

maar nog tien andere bekende

tuinvogels.

Door Vera de Backker & Rob Buiter

Lees hier meer over dit nieuwe boek...

Het Woeste Westen:
Reservaat voor de
laatste vrij spelende
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Lees het hele artikel...

 

Procesbegeleiding groene
schoolpleinen in Harderwijk

In Harderwijk is een nieuw traject gestart om

schoolpleinen te vergroenen. Springzaad speelt

daarin een belangrijke rol. 18 november heeft de

eerste inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. Helaas

online en niet op een al bestaand prachtig groen

schoolplein, maar niettemin waren er minimaal 4

scholen zo enthousiast geworden door de verhalen,

foto’s en video’s, dat ze graag willen starten. 

Lees  het hele artikel...

Janouk zoekt een duurzame
wereld

kinderen

Nieuw !lmpje over het Woeste
Westen, de prachtige natuurspeelplek
in Amsterdam

Klik hier voor de link...
 

Het andere
dierenboek

Onze dieren en hun superkrachten

In ‘Het andere dierenboek’ staat

verwondering centraal. Lees over

onverwachte kenmerken van en laat je

verrassen door welk dier daarbij

hoort.

Door Victoria Farkas

Meer informatie over dit boek....
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Wat leuk dat ik een stukje mag schrijven in deze

nieuwsbrief over mijn groene missie. Ik ben Janouk

Kelderman, 29 jaar, presentatrice bij NPO Zapp van

kinderprogramma’s als Het Klokhuis, Zapp Your

Planet en Brainstorm en ik ben ambassadeur van het

Wereld Natuur Fonds. Dit jaar schreef ik, samen met

WWF, een boek over duurzaamheid en

klimaatverandering voor iedereen vanaf 9 jaar:

Janouk zoekt een duurzame wereld. 

Lees  het hele artikel...

Nieuwe SZ-partner:....................
De Schoolpleinvergroeners

Informatiepaneel
“Vogels op het
schoolplein”
Met dit paneel leren de kinderen de
vogels op en rond het schoolplein
herkennen. Op het paneel staan de
veel voorkomende vogels, die je op de
meeste schoolpleinen in de Randstad
kunt tegenkomen afgebeeld.

Bestel het hier.....
 

Dag van de
kinderspiritualiteit

Oblimon organiseert in samenwerking

met de Stichting Kind en Spiritualiteit

de 4e Dag van de kinderspiritualiteit

op 5 februari 2021 met als thema

Veerkracht. 

Lees hier meer...
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De Schoolpleinvergroeners hebben een enorme berg

aan kennis die wij graag met onze collega’s van

Springzaad delen. Naast de wetenschappelijke

onderbouwing van de voordelen van groene

buitenruimtes, hebben wij tevens veel kennis en

ervaring op het speci!eke gebied van schoolpleinen. 

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, Marlies Huijzer, Sigrun Lobst, Marjan Deurloo, Machteld
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