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Herfst 2017: 36 bezoeken van 4 september tot 30 november. 

Project: (Katern) Meten is Weten en Speuren is Spannend. We hadden een fotospeurtocht uitgezet op 
Bleijendijk om de kinderen bewuster te leren zoeken en kijken. Daar hielpen vergrootglas en verrekijker 
bij. En met meetlint en gradenboog hebben ze de hoogte en dikte van bomen eerst geschat en toen 
gemeten. Met behulp van een stevig karton en vliegertouw hebben de kinderen elk een weefgetouw 
gemaakt om er vervolgens met natuurlijke materialen een fraai weefwerkstuk van te maken 

Winter 2017/18: 20 bezoeken van 19 december tot 22 februari. 

Project: (Katern). Op zoek naar sporen. Hopelijk komt er sneeuw, maar ook zonder sneeuw is er genoeg 
te vinden: pootafdrukken, vraat- en veegsporen, uitwerpselen, ligplekken, veren en haren, holen en 
nesten. De creatieve opdracht bestond uit het afdrukken in gips van allerlei natuurlijk stempelmateriaal 
om zo een fraaie plaquette te krijgen om mee te nemen. 

Lente 2018: 21 bezoeken van 1 maart tot 19 april 

Project: (Katern). Vogelgeluiden en de afscheidsgroet van de groepen 8 met de houten erepenning. 
Zoeken naar vogels, die zingen. Zachtjes zijn in het bos, onzichtbaar zijn in camouflagekleding. Fluiten op 
een grasspriet.  

Zomer 2018: 20 bezoeken van 7 mei tot 28 juni. 

Project: (Katern). Waterdiertjes. Met schepnetjes, loepjes, witte bakken en zoekkaarten op jacht naar 
waterdiertjes in de Juffersvijver. Muggelarven, bootsmannetjes, slakjes, waterschorpioenen, kikkertjes, 
bloedzuigers en nog veel meer. Verder hebben de kinderen gespeeld met watergeluiden (een 
waterorgel), en experimentjes met oppervlaktespanning. 

De Klus, opschot in de sloten snoeien, verzagen van gevallen hout, vooral na de storm, blad harken en 
maaisel verzamelen, noten rapen, paden vrij vegen van blad, bruiloftsslingers verwijderen en 
champagnekurken verzamelen, het erf van het Mieneke klaarmaken voor de Open Dag, nestkasten 
schoonmaken, bramen wegknippen, takkenrillen maken, houtsnippers onder fruitbomen strooien, 
mutsaarts samenbinden voor het bakhuis,  

LEVEL. 2017: Filosoferen met kinderen 2 bijeenkomsten met het team olv Maaike Merckens Bekkers 
van Wonderwhy en in 2018: 2 bijeenkomsten op eigen kracht. In het nieuwe schooljaar zullen we dichtbij 
huis blijven: Er zijn LEVEL-ochtenden gepland met Ruud, de jager, Noam, de bomenman, John, de imker, 
Rob, de melkveehouder, Pieter en Julia, de tuinders. Op die manier leren we het landgoed beter kennen 
en dat helpt bij het voorbereiden van de projecten en bij het improviseren op de lesdagen. 



EHBO-CURSUS 
Bezocht door een achttal vrijwilligers. 

Onderscheiding 
Een eervolle onderscheiding van Groen Links in Vught op voorspraak van ouders. Opgehaald door Yrsa, 
namens SNB 

Werving en verloop.  
Jan Wolter en Dennis hebben ons, in ieder geval voorlopig, verlaten en we hebben Tonny, Annemiek en 
Anneke welkom mogen heten.  

Jan Ferree een oud-vrijwilliger, die 28 jaar in het natuuronderwijs werkzaam is geweest is overleden. We 
hebben hem op gepaste wijze uitgeleide gedaan. Binnenkort zullen we plechtig de Vogellaan omdopen in 
de Jan Ferreelaan. 

Bestuur 
Het bestuur is 5 maal bij elkaar geweest. In het bestuur zijn Karst en Hein teruggetreden en hebben we 
Karen en Henny bereid gevonden hun plaats in te nemen.  

Bijzonderheden: 
De winterstorm van 18 januari 2017 bracht ons een prachtige speelboom en een leuke opruimdag met 
een heleboel vrijwilligers. De schade viel mee. 

We hebben een feestelijke Picknick gehouden bij de afsluiting van het schooljaar. Het was een prachtige 
warme dag, maar het was onder de rode beuk voor de villa bijzonder aangenaam en mediterraan 
gezellig. 

De Open Dagen worden met het jaar professioneler, feestelijker en beter georganiseerd. Bleijendijk 
wordt een steeds mooier en completer merk! Bezoekersaantallen stijgen, de naamsbekendheid groeit. 
Bleijendijk timmert aan de weg. Dit jaar hebben een flink aantal leerkrachten en ouders van onze eerste 
Vughtse school de open dag bezocht om met Bleijendijk kennis te maken. Mensen zijn onder de indruk. 

Vertrek van De Hoven en van groep 1 t/m 4 van De Beekman zorgde voor een gat in de begroting, en 
ruimte voor het team onder andere om te experimenteren met teams van vier personen. 

De Springplank in Vught gooide echter roet in het eten. Zij wilde met allen klassen komen kennismaken.. 
Deze bezoeken werden op het laatste moment met kunst en vliegwerk mogelijk gemaakt, waardoor het 
Herfstseizoen toch nog flink druk werd en er van het experiment “teams van vier” niets terecht kwam. 


