
Fantastische lesondersteuning 

‘Zullen we volgend jaar met het schoolreisje weer in de 
natuur gaan spelen, in plaats van naar het pretpark?’, vroeg 
leerkracht Sjoukje Koetje aan haar klas. Tot haar stomme 
verbazing schalde een unaniem ‘jaaaaa’ door groep vijf van 
basisschool cbs De Vuurvlinder in Sneek . De boodschap is 
duidelijk. Ook zijzelf is enthousiast over de spelactiviteiten 
van Natuursprong.

Twee jaar op rij gaat ze nu al met haar leerlingen de natuur in. Met behulp van 
enkele vrijwillige ouders rijden ze naar de boswachter. Sjoukje:  ‘Vorige keer zijn
we in het open veld geweest en dit jaar naar het bos. Uiteraard met andere 
activiteiten; de ene keer heb je immers sloten, de andere keer bomen.’ 

Abonnement op Groen Doen
In het Noorden van Nederland is Natuursprong geïntegreerd in een natuur-
educatief lesaanbod  van NME (Natuur, Milieu & Educatie) genaamd Groen 
Doen. 

Sjoukje: ‘Als school hebben we een abonnement op Groen Doen, waarmee we 
lesmateriaal krijgen voor in de klas of mee kunnen doen aan activiteiten in de 
buitenlucht, gerangschikt naar leeftijdscategorie. Het zijn inspirerende 
lessuggesties en natuur-uitjes. Elke leerkracht van school kan er gebruik van 
maken en het betreft zowel natuureducatie als natuurbeleving.’ 

Zuinig op de natuur 
Sjoukje had haar klas ingeschreven voor een ochtend Natuursprong. ‘Ook van 
zo’n spelprogramma in de natuur leren de kinderen. Zelf vind ik het belangrijk 
om kinderen mee te geven dat je in de natuur ook heel erg kan genieten. Er valt
altijd van alles te beleven en te spelen.’ Ook al is het haar vrije dag, toch zorgt 
ze dat ze erbij is. ‘Deze uitjes zijn zo leuk, die wil ik niet missen. Het is een genot
om de kinderen plezier te zien hebben.’ 

Aansluitend heeft ze het met de groep altijd over de waarde van de natuur. ‘Ik 
laat de kinderen graag nadenken over het behoud ervan. Hoe we er samen voor



kunnen zorgen dat we ervan kunnen blíjven genieten. Juist omdat iedereen het 
zo leuk vindt.’ Spelenderwijs leert ze de kinderen om ook zuinig op de natuur te
zijn. 

Plezier maken en leren gaat samen
‘Vorig jaar waren we in het open veld van Nannewijd. Wat hebben we 
gelachen!’ De kinderen mochten slootje springen met een heuse polsstok. Voor
de meesten een nieuwe ervaring. ‘Gelukkig was het zonnig, want natuurlijk 
vielen er een aantal in het water. Helemaal niet erg, want het ging niet om de 
prestatie. Juist niet. Gewoon ervaren en ontdekken. En een lol dat we hadden!’ 
Zelfs de ouders wilden het proberen en deden tot grote hilariteit van de 
kinderen mee. 

Deze keer waren ze in het bos. ‘Dan ervaren kinderen dat rennen in het bos 
anders is dan rennen op het schoolplein. Het betekent je benen hoger optillen 
en bij een kuil afremmen.’ Al doende leren ze  hun motoriek én de natuur 
kennen. ‘Want, als je aan de ene kant op een tak gaat staan, komt de andere 
kant automatisch omhoog. Stomme tak! Dat is ook een leermoment’

Vrijheid binnen structuur
Sjoukje is erg te spreken over de vrijheid die de kinderen krijgen binnen een 
heldere structuur. ‘De begeleiding bakent het terrein duidelijk af en alle 
kinderen  houden zich aan de regels die aan het begin aangegeven worden. 
Echt opvallend. Ik denkt dat deze structuur hen de veiligheid geeft om in het 
onbekende gebied los te durven gaan. Je ziet gewoon dat ze zich vrij voelen, 
geweldig!’ 

Ze is dan ook erg blij dat dit georganiseerd wordt. ‘Friesland lijkt misschien zo 
landelijk, maar de kinderen wonen hier allemaal in de stad en komen weinig in 
het bos of veld. Door Natuursprong beleven de kinderen de natuur ook echt.’ 

Meer dan een blokje om
Zelf is ze erg blij met deze verrijkende lesondersteuning. ‘Als leerkrachten 
hebben we geen tijd om dit soort activiteiten op te zetten. Het programma zit al
zo vol. Het zou gewoon een blokje om worden. Fantastisch dus dat de 
boswachter ons op staat te wachten met dit leuke spelprogramma.’
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