Bekijk de webversie

Uit het bestuur - Losbarsten

Nieuws & links

Save the Date:

Tweedaagse cursus:
Kennismaken met groene schoolpleinen, 7 & 21 juni 2021 in Zwolle

Workshop:
Starthulptraject groene schoolpleinen
14 april online en 30 juni in Amersfoort

Meer informatie hieronder.

Vanuit verschillende kanten bereikten ons
berichten dat er volop is gespeeld buiten door
kinderen.
Een paar dagen was het wit en door flinke
vorst werd water ijs, voor kinderen reuze
spannend: houdt het ijs? Glijbaan maken en
glijden, misschien erdoorheen zakken en
natuurlijk schaatsen.
Hellingen en reliëf kregen ineens met sneeuw
en slee een andere betekenis.
Een generatie heeft de afgelopen dagen voor
het eerst royaal de tijd gehad hiervan te
genieten!
Een hele witte en stille wereld, die ineens heel
anders lijkt, een belevenis, nieuwe ervaringen.
Alles buiten hield nog even zijn ‘adem in’, ‘stilte
voor de storm’ voordat alles weer uitbarst,
uitloopt, in blad komt, groeit en groen wordt.
De sneeuw is met een paar graden hogere
temperatuur snel verdwenen, de
voorjaarsbloeiende bollen als sneeuwklok en
sneeuwroem die verstopt zaten onder de
sneeuw, komen als één van de eerste planten
tevoorschijn, de andere planten volgen snel,
alles wordt zo meteen weer groen.
Lees het hele artikel...

De eerste nieuwsbrief
van het OASE
Netwerk

Download HIER de hele nieuwsbrief

Cursus Tele!ora

Natuurlijk Del!and organiseert de
cursus Tele!ora Starters.
Dit is een cursus waarin beginners
+ Leren kijken, voelen en ruiken aan de
!ora
+ Leren omgaan met een eenvoudige
determinatietabel
+ Leren zoeken naar meer informatie
op internet
+ De kenmerken van de grote
plantenfamilies leren kennen
Lees HIER meer over deze cursus

Buiten gebeurt het!
De nieuwe

Cruydthoeck
catalogus is uit

Download de catalogus HIER...

Hoe bont en groen zullen we het dit jaar weer
maken? Een nieuw jaar vol uitdagingen ligt voor ons,
waarin we BUITEN wel met hoofdletters mogen
spellen, want binnen zitten is bijna de norm. Vanaf
schermen bekijken de kinderen de wereld..
Maar kijk uit het raam: daar buiten gebeurt het!
Buiten ligt het avontuur te wachten, buiten is één
grote ontdekkingsreis. Leef het de kinderen voor, ga

Nieuwe cursus
schoolpleinen zwolle

naar buiten en neem ze mee op een survivaltocht.
Oude kleren aan en gaan: laat ze struinen dwars
door de struiken, rollen door de sneeuw, kruipen
door de modder, springen in een regenplas, kuilen
graven, slepen met stokken om een brug te bouwen
of, nog spannender, een valkuil, laat ze springen met

Tweedaagse cursus: Kennismaken met
groene schoolpleinen op
7 en 21 juni 2021 in Zwolle.

een stok over een slootje.
Lees HIER verder
Lees het hele artikel...

Zwarte zwanen, witte zwanen

Masterclass over de
schooltuin als
buitenlokaal en het
onderhoud

In deze masterclass gaan we de
uitdaging aan om een goed
onderhoudsplan voor het buitenlokaal
biologie te maken en de schooltuin tot

Maart vorig jaar streek er een zwarte zwaan
neer in Nederland en de afgelopen tijd
ervaarden wij de impact hiervan op ons
dagelijks leven. En nu - bijna een jaar rond vol
ongekende onzekerheden- zie ik achterom
kijkend alleen maar richtingaanwijzers die onze
wereld kleiner en kleiner maken en ons
dwingend terugduwen naar onze eigen kring en
op onze eigen plek. Steeds opnieuw
terugschakelen naar nog een versnelling lager
om nu in een ongerepte witte wereld helemaal
tot stilstand te komen. Eindelijk winter.
Lees het hele artikel...

Nieuwe partner:
Renet van 'Space for play'

een succes te maken.
Meer informatie....

Workshop
Starthulptraject
groene schoolpleinen
voor gemeenten en
procesbegeleiders
Online informatiebijeenkomst woe
14 april van 16:00 tot 17:15
Fysieke workshop op schoolplein in
Amersfoort op 30 juni van ± 15:00
tot 17:00
Lees HIER verder....

Nieuwe facebookgroep: Tuinieren met
wilde planten

Ben jij echt architect én leerkracht
basisonderwijs?’ JA!
De ideale basis om speelruimte te ontwerpen
die wérkt, voor alle kinderen.
Ik ontwerp, al meer dan 15 jaar, met grote
passie voor de natuur en vanuit een sterke
pedagogische gedrevenheid, groene
schoolpleinen en natuurlijke speelruimtes.
Natuur in de stad, Natuur op het schoolplein:
logisch! Natuurlijk spelen verweef ik door het
gehele ontwerp heen. Ik ben pas tevreden als
alle verschillende soorten kinderen hun
plekken vinden, om grenzen te verleggen, te
fantaseren, tot rust te komen, te struinen, te
kliederen, te verwonderen, te onderzoeken, af
te reageren of te dromen. Alle deze
spelsoorten kunnen tussen, onder, naast of in
het groen. Hoe?

Lees het hier...

Lees HIER meer

Meedenken over
biodiveristeit
Natuur en milieu Overijssel
raadpleegt betrokken burgers over
biodiveristeit in Overijssel
Lees hier hoe je meedoet

Hallo beste nieuwsbrie!ezers...

Nieuwe verordening
vergroenen schoolpleinen Utrecht
Sinds 15 februari 2021 is in de
gemeente Utrecht een nieuwe
verordening van kracht mbt
schoolgebouwen en -pleinen.
De nieuwe verordening stimuleert meer
groen op het schoolplein en in de stad.
Zo krijgen leerlingen de ruimte om
buiten te zijn, te spelen en te bewegen.
Scholen kunnen bij de gemeente

Ik ben Jurek Minderman, de stagiair van
Stichting Springzaad en word begeleid door
Sigrun Lobst en Pjotr Timmermans. Ik ben
vierdejaars student Bos- en Natuurbeheer aan
Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Tot 12
maart ben ik druk bezig met een aantal
stageopdrachten zoals het actualiseren van de
speelnatuurkaart. Daarvoor mag ik het hele land
door reizen in deze coronatijd, wat heel gek is,
maar ook heel fijn!

max. € 30.000 aanvragen voor het
groener en toegankelijker maken van
hun speelplein. Daarnaast kijkt de
gemeente of slimme combinaties met
het groenonderhoud in de wijk kunnen
zorgen voor lagere kosten voor groene
schoolpleinen.
Meer informatie....

Ik heb voor mijn stage drie deelopdrachten:
1. Het mee actualiseren van de
speelnatuurkaart.
2. Het inventariseren van onderhoudskwesties
van speelnatuur.
3. Uitzoeken van antwoorden op een aantal
FAQ’s.
Heb je vragen en/of opmerkingen bij een van
deze drie thema's, neem dan rechtstreeks
contact op met Jurek. Je vind zijn gegevens en
meer informatie over zijn stage HIER.

....en nu weer naar buiten en de losbarstende
lente ontmoeten!

Kinderklimaatakkoord
Op 15 april organiseert
Klimaatverbond Nederland de
Kinderklimaattop in gemeente Velsen.
Dit jaarlijks terugkerend evenement
heeft dit jaar als doel een heus
Kinderklimaatakkoord op te stellen.
En daar is natuurlijk de hulp van zoveel
mogelijk kinderen in Nederland voor
nodig! Wethouder Sebastian Dinjens
en Klimaatverbond-directeur Petra
Lettink roepen daarom in deze
video alle kinderen van groep 7 en 8 op
om mee te doen en hun school aan te
melden!
Dé kans voor kinderen om in actie te
komen voor het klimaat.

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, Jeanette van der Meulen,
Sarah Los, Marjan Deurloo, Jurek Minderman, Renet Korthals Altes
Contact Secretariaat: Sigrun Lobst
E-mail: info@springzaad.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • 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.

