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Groene schoolpleinen als buitenlesplek
De afgelopen jaren kregen we in totaal 47 groene schoolpleinen in Tilburg en 5 scholen werken nog
aan de plannen om hun plein te vergroenen.
De scholen zelf, gemeente en provincie hebben hierin veel geïnvesteerd en op veel locaties hielpen
ouders en omwonenden.
Natuurlijk is het belangrijk dat natuurlijk spelen het spelgedrag van de kinderen in positieve zin
verandert, maar ook het leergedrag van de kinderen kan positief gestimuleerd worden door de inzet
van het groene schoolplein. Zeker in deze tijd, waarin elke school zoekt naar een veilige manier om
met de coronamaatregelen om te gaan, kan het groene plein worden gebruikt tijdens de lessen.
De NME-cursus van T-PrimaiR is erop gericht meer buitenlessen te gaan inzetten in het onderwijs.
Natuurlijk willen we volgend schooljaar weer een cursus starten, afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het coronavirus, maken we in het voorjaar de data voor de cursus bekend.
Wil je hier niet op wachten? Dan vind je hieronder al een leuke activiteit om te doen met koud weer:
Ga met dit vriesweer buiten bellenblazen met de kinderen: een zeepbel die op een bevroren oppervlak
terechtkomt, bevriest direct. Laat de kinderen foto’s maken van de bel en je hebt schitterende foto’s
in je klas.
.
Foto: Katrien Meeusen

Buitenlessen
Deze nieuwsbrief biedt allerlei mogelijkheden waar je direct mee aan de slag kunt, op je schoolplein
of elders in Tilburg. Jantje Beton en IVN bieden je kant en klare buitenlessen, niet alleen voor natuur,
maar ook voor taal, rekenen en andere vakken. Kijk op de site: Meer dan 100 uitgewerkte
buitenlessen – Nationale Buitenlesdag 2021 Je kunt je school hier ook al aanmelden voor de
nationale buitenlesdag.
Bij “Un Bietje Groen”, op het voormalige terrein van ’t Rooi Bietje, Koningshoeven, kun je met je klas
aan de slag met allerlei natuurlijke workshops. Maak er gebruik van, ook nu in de winter.
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BINNENSTEBUITEN

JANTJE BETON || DE NATIONALE BUITENLESDAG || IVN NATUUREDUCATIE

MELD JE NU AAN VOOR DE BUITENLESDAG OP 13 APRIL
Op dit moment wordt er volop les gegeven op afstand. Wij kunnen niet wachten tot alle leerlingen
weer naar school mogen komen! Om alvast samen te genieten van de voorpret kan je je vanaf nu
aanmelden voor de Nationale Buitenlesdag op 13 april. Uiteraard houden wij de maatregelen
scherp in de gaten en houden wij jou op de hoogte als de plannen worden aangepast.
Buitenles is gezond! De frisse lucht en beweging zorgen ervoor dat kinderen beter presteren. En
het is ook nog ontzettend leuk! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace,
álle vakken zijn geschikt voor een buitenles. Doet jouw school dit jaar ook weer mee?
KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN ›› ››

ONTDEK DE NATUUR
OP JOUW
SCHOOLPLEIN
Dit jaar bundelen we de krachten met
Vereniging GDO en staat de Nationale
Buitenlesdag in het teken van de natuur
buitenles! Van groep 1 tot en met 8
ontdek je de natuur op het schoolplein
met botanisch stoepkrijten. Van anoniem
stoepplantje tot vergeten korstmos; wat
voor groen schuilt er rond jouw school?
Geef in het aanmeldformulier aan dat je
meedoet met de natuur buitenles en
ontvang later de speciaal ontwikkelde
natuurles én extra materialen. MEER
INFO ››
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Un Bietje Groen.
Un Bietje Groen (UBG) is er voor ondernemende mensen die zich herkennen in kernwaarden als
groen, duurzaam, lokaal, circulair, educatief en maatschappelijk betrokken en levert daarmee een
bijdrage aan een duurzame, groene stad. Naast het op- en uitbouwen van het eigen bedrijf gaan de
ondernemers een gezamenlijk programma ontwikkelen waarin educatie en de belangstelling voor de
natuur en de mens centraal staat. Het geheel is meer dan de som der delen, of zoals we het zeggen:
1 en 1 is 3 in deze samenwerking en daarin ligt vooral de meerwaarde van UBG.
UBG is als ondernemerstuin in de eerste plaats een broedplaats waar ondernemers elkaar versterken
en inspireren.
Er wordt sinds oktober 2020 door een aantal ondernemers en vrijwilligers al volop gewerkt om het
terrein aan de Koningshoeven gebruiksklaar te maken. Bij ’n Bietje Groen wordt ook samengewerkt
met Helicon.
Voor de basisscholen uit Tilburg e.o. biedt dit mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie buiten
de school.
1. De Pronktuin van Marieke Donders & Tamira Waszink (De Pronktuin - voedingscoaching,
schooltuin en bijzondere gewassen):
De Pronktuin is een en permacultuurtuin, aangevuld met 32
moestuintjes van 1 x 2 mtr. Een of meerdere scholen kunnen
gebruik maken van de moestuintjes waarbij ieder kind zijn
eigen tuintje kan onderhouden. In de permacultuurtuin
komen bijzondere gewassen zoals zeldzame groenten, fruit
en kruiden en eetbare bloemen. Daarnaast worden er straks
planten gekweekt die verfstoffen voor textiel leveren
(misschien in samenwerking met het Textielmuseum).
Tamira Waszink, initiatiefnemer van de schooltuin, is docent
en kan met scholen meedenken over de verbinding van
natuur met taal, rekenen en geschiedenis.
Tamira werkt vanuit Bintt: verbinden, educatie en erfgoed:
tamira@bintt.org
Marieke Donders is trainer en coach (loopbaan, leefstijl en gezonde voeding). Ze werkt vanuit
ZuivereZaken met mensen die hun missie willen ontdekken in leven, werk en/of gezondheid en hun
diepere verlangens zuiver in lijn daarmee vorm willen geven. Dromen waarmaken! In een omgeving
waar je geïnspireerd raakt en voeding anders gaat waarderen.
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Bij het maken van educatieve programma’s is er samenwerking mogelijk met de andere
ondernemers op het terrein:
2. De imkers Marcel Horck (Beezzzz), Kamil Elver en Hanna Tollenaar:
De Drie imkers zijn actief op het terrein van ’n Bietje Groen: Hanna en Kamiel hebben hun
bijenkasten op het terrein staan en Marcel Horck, de stadsimker, gaat aan de slag met honing
slingeren. Over het honingslingeren, lessen over bijen en de kinderimkercursus kun je informatie
krijgen via https://beezzzz.nl
3. Zuiderzwam van Jacqueline van Eerd (ZuiderZwam oesterzwammenkwekerij):
ZuiderZwam kweekt oesterzwammen op koffiedik in en uit Tilburg.
Koffiedik gooien we over het algemeen weg, terwijl er nog veel voedingswaarde in zit. Wat is er
mooier dan van afval weer voedsel te maken, volgens de principes van de circulaire economie.
Scholen kunnen bij de Zuiderzwam terecht voor een rondleiding of een workshop. Meer informatie:
www.zuiderzwam.nl
4. Nina Hovers (Te Gekke Etentjes):
Nina Hovers van Te Gekke Etentjes gaat een tuin met eetbare bloemen aanleggen op dit terrein.
Meer informatie hierover via www.te-gekke-etentjes.nl
5. Wieke Bout (Samen De Tuin In):
Helemaal achterop de tuin bouwt Wieke Bout een inspirerende plek van natuurlijke restmaterialen.
Ze bouwt vruchtbare Hügels, dijkjes, voor saladeplantjes en een hut van wilgentenen die ze wil
isoleren met het koffiesubstraat dat overblijft bij het kweken van de oesterzwammen van Zuider
Zwam. Dit alles volgens de principes van de circulaire economie: ontdekken wat je allemaal aan
grondstoffen en reststoffen in je omgeving hebt en hoe je er nieuwe dingen mee kunt maken.
Informatie: samendetuinin@gmail.com
6. Brigitte van Schooten (Art of Tea):
Brigitte van Schooten van Art of Tea begint bij Un Bietje Groen een mini-theeplantage. Ze wil laten
zien waar thee vandaan komt en hoe je van de planten thee kunt maken. Art of Tea werkt al samen
met VSO Parcours in het arbeidstrainingscentrum, waar de theezakjes gemaakt worden. Brigitte wil
graag uitbreiden met een samenwerking met de groenafdeling. Voor de leerlingen is een bezoek aan
de mini-plantage heel leerzaam. Ze kunnen er een les krijgen onder begeleiding van de leraar van
VSO Parcours.
Brigitte geeft ook workshops. Voor scholen is er de workshop ‘Hoe maak je een suikervrije ijsthee en
een gezond kopje thee?’ die bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Verder zijn er workshops waarin
Brigitte laat zien hoe je thee of melanges maakt. In overleg is een combinatie mogelijk met het
aanbod van een of meerdere andere ondernemers bij Un Bietje Groen.
7. Erik Cornelissen (Het Kerstbomenhotel en Voedselbos):
Erik Cornelissen gaat aan de slag met het maken van een voedselbos, een kerstbomen- en een
duivenhotel.
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8. Verderland van Katja Staring:
Katja maakt een avontuurlijke inspiratietuin met eetbare verrassingen. Als auteur van
(natuur)tuinboeken en (natuur)tuinartikelen en fotograaf wil zij mensen ideeën laten opdoen over
proeven uit je directe leefomgeving en natuurbeleving dichtbij huis. Haar tuin is een plek voor
rondleidingen en workshops, maar vooral ook haar eigen inspiratiebron en fieldlab voor publicaties.
Informatie: www.verderland.nl en www.instagram.com/verderland.nl
9. Kerstbomenhotel van Toon van den Broek:
Toon zorgt het hele jaar voor kerstbomen die je kunt adopteren om ieder jaar met Kerstmis in je huis
te zetten. Na de kerstdagen gaan ze weer terug in de grond in en worden ze weer verzorgd door
Toon. Informatie: www.adopteereenkerstboom.nl en toonvdbroek@hotmail.com
Meer informatie over Un Bietje Groen:
Zie voor meer informatie over Un Bietje Groen een item uitgezonden bij Het Andere Normaal van
Omroep Tilburg: https://youtu.be/_tQfHAUAc6M
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor lessen op school, neem dan contact op met
Tamira Waszink: tamira@bintt.org of 06-10962197

Wilgenhutten bouwen
Wil je met je klas aan de
slag met het bouwen
van een hut van
wilgentenen: Juul
Geelen en ik hebben bij
OBS Hartevelden een
hut gebouwd en hiervan
een fotoserie gemaakt,
met uitleg, van elke stap
van het proces. In het
voorjaar gaan de takken
uitlopen en wordt de
hut groen. Belangstelling
voor foto’s met uitleg?
Stuur een mailtje naar tineke.vermeer@tprimair.nl

