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Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Programma 2020
De komende data waarop we na de 
kerstvakantie bijeenkomen: 

Datum Onderwerp
5 sep. Waterdieren
19 sep. Ontdekken van 'nieuwe' natuur
3 okt. Vogeltrek
24 okt. Nachtdieren 
 (avond bijeenkomst! Meer 
 informatie volgt later)
7 nov. Afval opruimen
21 nov. Winterslaap
12 dec. Wilgen knotten

We beginnen altijd om 10.00 uur 
en eindigen om 12.00 uur voor het 
Biesboschcentrum Dordrecht. 

De leiding wacht de kinderen buiten 
op en geeft instructie over waar de 
groep gaat verzamelen. In verband 
met Covid-19 en de verbouwing van het 
Biesboschcentrum zal dit niet meer elke 
bijeenkomst in de groepsruimte zijn.

Als we hiervan afwijken, staat dit in de 
lijst hierboven gemeld of sturen we een 
e-mail. Zorg altijd voor de kleding die bij 
het weer en de activiteit past en indien 
gewenst laarzen.

Bijeenkomst 11 jan: Nieuwjaarsspeurtocht 
De nieuwjaarsspeurtocht was de traditionele eerste bijeenkomst 
van 2020. De Biesboschonderzoekers kregen een route en 
een a4'tje met een aantal foto's. Tijdens de route moesten de 
foto's in de juiste volgorde gezet worden. De kinderen konden 
hints verzamelen door de vragen van de begeleider goed te 
beantwoorden. 

Wanneer alle letters goed waren ingevuld vormden deze 
de woorden: 'jubileum overnachting'. Aan het einde van de 
bijeenkomst tijdens het eten van de lekker warme soep van Riet 
hebben we namelijk bekend gemaakt een kamp te gaan organiseren 
voor het 15 jarige bestaan van de groep. Helaas zou dit kamp in mei 
plaats gaan vinden en kon deze niet doorgaan.

Bijeenkomst 25 januari: Nationale tuinvogeltelling en vogelvoer 
maken
Zoals bijna elk jaar sluiten we aan bij de landelijke tuinvogeltelling. 
Behalve vogels tellen hebben we ook vogelvoer gemaakt, in de 
vorm van pindaslingers en vetbollen. Sommige kinderen waren hier 
zo goed in dat ze wel twee pindaslingers konden maken.

We mogen weer beginnen! (Hopelijk en in ieder geval voorlopig) 
geen digitale bijeenkomsten meer, want we gaan de natuur weer 
in de Biesbosch ontdekken. Hierbij houden we er natuurlijk wel 
rekening mee dat het virus nog niet verdwenen is. We zullen ons 
houden aan de regels die ook in het Basisonderwijs gelden. Dit 
betekent dat je helaas niet mee mag doen als jij of iemand waar je bij 
woont ziek is/ ziekteverschijnselen vertoont. De kinderen en leiding 
houden 1.5 m afstand van elkaar. Iedereen moet zijn handen schoon 
maken voordat de bijeenkomst begint en misschien zullen we jullie 
vragen te helpen met het schoonmaken van de materialen. 

Hiernaast zien jullie het programma dat we hebben gemaakt voor 
het komende seizoen. We hebben er erg veel zin in, jullie ook?
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Bijeenkomst 8 februari: Sterrenwacht
Op 8 februari zijn we in de avond naar de sterrenwacht geweest. Na 
een hele interessante les over het heelal... waarin we onder andere 
geleerd hebben dat de zon volledig uit gas bestaat en je op Mecurius 
veel sneller jarig bent, omdat een jaar maar 88 dagen duurt... mocht 
iedereen zelf rondlopen in de tentoonstelling. Aan het einde van de 
bijeenkomst zijn we nog naar de telescoop geweest in de koepel 
van de sterrenwacht. Helaas was het bewolkt, maar de telescoop op 
zich was al heel interessant om te zien.

Bijeenkomst 22 februari: Hazen en konijnen
Bart en Channah hebben ons tijdens de inleiding geleerd wat het 
verschil is tussen een haas en een konijn (weten jullie het nog?). Na 
de introductie zijn we naar buiten gegaan en hebben we in groepjes 
gezocht naar hazen of konijnen. Dit deden we vooral tussen het 
gras, omdat konijnen hier hun holen kunnen hebben en hazen hun 
legers. Bij terugkomst hebben we tikkertje gespeeld, waarbij de 
leiding ook gewoon mee deed!

Bijeenkomst 7 maart: Insectenflat maken
Dit was de laatste echte bijeenkomst voordat de digitale 
bijeenkomsten begonnen. Van melkpakken hebben de kinderen 
een insectenflat gemaakt. Een insectenflat is een verzameling 
van verschillende materialen waartussen insecten en spinnen 
zich kunnen verstoppen. Als eerste werden de melkpakken open 
geknipt en geschilderd. Tijdens het drogen hebben we de takjes, 
bladeren en ander plantaardig materiaal buiten verzameld om de 
insectenflats mee te vullen.

Bijeenkomsten april-juni: Digitale bijeenkomsten
Omdat we geen bijeenkomsten in de Biesbosch meer mochten 
organiseren hebben we ervoor gekozen om de kinderen toch de 
natuur te laten ontdekken via nieuwsbrieven vol opdrachten die 
in en om het eigen huis uitgevoerd konden worden. Door middel 
van van filmpjes, quizes en opdrachten werden de onderwerpen: 
boombladeren en boomknoppen, eenden, waterdieren, bevers, 
theekruiden/wildplukken en vlinders toch nog behandeld.

Bijeenkomst 12 juli: Kanoën
Het was nog even heel spannend of we het kanovaren door konden 
laten gaan. In eerste instantie natuurlijk vanwege Corona, maar 
daarna ook vanwege het weer. Op 4 juli kon de activiteit namelijk 
niet doorgaan vanwege de harde wind. Gelukkig kon het een week 
later wel plaatsvinden en hebben we in groepjes een heel mooie 
tocht gemaakt. Met als hoogtepunten een bever die tussen de 
kano's van een groep door zwom en een ijsvogel.

Natuur-weetje:  

Roofvogels hebben zeer goede ogen. Geldt 
dat bijvoorbeeld ook voor de kleine vogels? 
Een ijsvogel... ziet en hoort hij beweging, 
ziet hij kleuren of alleen vorm? 

Het maakt niet zoveel uit hoe groot een vogel 
is, het gaat meer om de bouw en de manier 
van leven die bepaalt hoe goed een vogel kan 
zien. Een ijsvogel kan bijvoorbeeld erg goed 
diepte zien, ook vormen en kleuren ziet hij 
erg scherp. Dat kan omdat ijsvogels net zoals 
roofvogels twee gele vlekken hebben. Die 
felgekleurde veren die hij heeft heeft hij echt 
niet voor ons!

lees hier ook de rest van het artikel: 
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/
artikelen/vraagbaak-kunnen-ijsvogels-net-zo-
goed-zien-als-roofvogels

Contact    
Groeten van de werkgroep,
Susanne, Peter, Clarien, Hans, Bart, Tom en Channah
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Ken je iemand die zin heeft 
om ook mee te doen?

Mocht je een vriendje, vriendinnetje, 
klasgenootje of .... kennen die het misschien 
ook leuk zou vinden om met ons mee te gaan 
doen? Laat ze even contact opnemen met 
Peter! We hebben niet altijd direct plek, 
maar wanneer er plek is kan een 
nieuwe deelnemer komen kennismaken. 

Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die 
een enkel keertje wil mee komen dan kan 
dat alleen als dit uiterlijk een dag van te 
voren even is afgestemd met Peter.
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