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• De gemeente Goirle faciliteert duurzaam vervoer in Goirle.

Duurzaam Goirle 
in 2020:
De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente 
zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water en 
afval. Doet u mee?

Energie

• Gemeente Goirle neemt zelf energiebesparende maatregelen. 

• Inwoners van Goirle treffen energiebesparende maatregelen aan hun woning.

LED 
verlichting

• Op Goirles grondgebied wordt 
  duurzame energie met zon, wind, 
  biomassa en water opgewekt.

Nieuwe woningen worden niet 
meer aangesloten op aardgas.

Afval

• Gemeente Goirle hanteert een inzamelsysteem dat inwoners 
   motiveert om hun afval goed te scheiden.

 • Inwoners van Goirle vergroenen hun 
tuinen en leggen groene daken aan.

NME route

Klimaat & Biodiversiteit

MNE route

• De gemeente Goirle 
   zorgt voor meer     
   biodiversiteit in de 
   openbare ruimte.

• De vinpootsalamander 
   staat symbool voor 
   biodiversiteit in Goirle.

• Inwoners van Goirle combineren 
   landbouw met natuur. • Scholen vergroenen hun 

schoolpleinen en zetten Natuur en 
Milieu Educatieroutes uit
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Milieubeleidsplan 

Duurzaam Goirle 2017
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“In een land waar praktisch iedere vierkante meter een bestemming heeft, vormt het Nederlandse schoolplein vaak een 

opvallend stuk verwaarloosde ruimte in de bebouwde omgeving. Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit tegels 

en wordt nauwelijks benut als onderwijsruimte. Dat kan anders!”

Deze introductie van IVM-natuureducatie en onze duurzaamheidsdoelen, motiveerde de gemeente Goirle te starten met 

een pilot in 2017 bij de Kleine Akkers. Samen met de school, leerlingen en een landschapsarchitect werden ideeën op 

papier gezet voor het eerste groene schoolplein van Goirle. De pilot werd een succes en vervolgens maakten vier andere 

scholen gebruik van ons aanbod om samen een groen schoolplein en/of een Natuur- en Milieueducatie (NME) leerroute 

te ontwikkelen. 

Op een groen schoolplein vind je verschillende natuurlijke elementen en combinaties terug, zoals zand, water, bomen, 

struiken, bloemen, speelgras, een moestuin, beschutte natuurrijke plekjes en dieren. Groene schoolpleinen zijn zo ingericht 

dat kinderen worden uitgedaagd tot veelzijdiger bewegen en spelen. Bovendien leidt het tot minder confrontaties, meer 

pro-sociaal gedrag en meer contact met de natuur. 

Blij word ik van de enthousiaste verhalen van de leerkrachten van de scholen met een groen schoolplein. Stuk voor stuk 

geven zij aan dat de leerlingen ander speelgedrag vertonen, creatiever zijn en bewuster omgaan met het groen. 

Een fijne bijkomstigheid is dat de groene schoolpleinen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Meer groen zorgt voor 

verkoeling in de zomer, minder droogte en meer biodiversiteit. Zo stonden de oude bomen op het schoolplein van 

Basisschool De Bron nog nooit zo vol in het blad en zijn ze enorm gegroeid sinds er minder stenen op het plein liggen. Een 

mooi voorbeeld wat meer groen doet met de omgeving. 

In dit boekje krijgt u een korte impressie van de NME-routes en een beeld van de resultaten van de groene schoolpleinen.

Ik ben blij dat we als gemeente op deze manier samen met de scholen en de kinderen een bijdrage geleverd hebben aan 

het vergroenen van Goirle en aan de Natuur- en Milieueducatie in het mooie Goirle!

Liselotte Franssen, wethouder gemeente Goirle
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(concept) Natuurroutes in Goirle

Goirle wil een groene klimaatbestendige gemeente zijn. Om dit te bereiken worden alle school-
pleinen groen ingericht, worden natuurroutes ontwikkelen voor alle kindcentra/basisscholen in 
Goirle en krijgt het openbaar groen een rol bij klimaatadaptatie.
1. De groene schoolpleinen zorgen voor natuurlijk spelen en heeft een positief effect voor het 

welzijn van kinderen.
2. De natuurroutes zorgen ervoor dat alle kinderen buiten de natuur gaan ontdekken. Er is er 

een kaart gemaakt met de routes per school. Dit zijn opties die nog met de scholen bespro-
ken worden. Het uitgangspunt van de natuurroutes is dat de kleinsten van groep 1-2 op het 
schoolplein de natuur ontdekken. Voor groep 3-4 is er een route vanaf de school de wijk in. 
Groep 5-8 gaat wat verder weg, naar de bijzondere natuur aan de randen van de gemeente. 

3. Door de functies van het groen verder uit te breiden van recreatief- en kijkgroen naar verho-
gen biodiversiteit en waterretentie wordt ervoor gezorgd dat de gemeente klimaatbestendig 
wordt.

KC de Kleine Akkers

BS Kameleon

OBS ‘t Schrijverke

BS De Regenboog

BS De Bron

OBS Den Bongerd

BS Open Hof

BS De Vonder

Blijven op het groene schoolplein

In een park/wijk dicht bij de school

 Gaan bijzondere natuur in  
 Goirle ontdekken. 

1

3
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2

4

6 7 8

Groep:

1. De Regte heide
2. De Hellen
3. Molen de Wilde
4. De oude Leij
5. De nieuwe Leij
6. Oostplas

Interessante plekken voor ommetjes / natuurroutes:

Basisscholen:

4. De oude Leij

5. De nieuwe Leij

6. Oostplas

1. De Regte heide

3. molen de Wilde

2. De Hellen
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Natuur in Goirle

Vijf scholen hebben deelgenomen aan (en lopen 

nog steeds) natuurroutes met groep 1 t/m 8. 

Voor alle groepen zijn passende opdrachten 

gemaakt. Deze opdrachten worden uitgevoerd 

in eigen schoolomgeving. In de openbare ruimte, 

parken, natuurgebieden maar ook op het eigen 

schoolplein. Daarnaast is er een apart boekje met 

opdrachten gemaakt voor de biodiversiteitssoort 

van Goirle, de Vinpootsalamander.
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3. Regte heide
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Regte Heide

KrombeemdenRiels
Hoefke

Riels
Laag

Riels
Laag

Gemeentebossen

Goirle

Riel
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Bijzonderheden:

- Deels volg je de rode 
route tot aan de rode 
opdracht. Dan langs de 
rechterzijde, paardenroute 
weer terug.
- De route is natuurlijk 
altijd verder uit te breiden 
of aan te passen. Zoals je 
op het uitgebreide kaartje 
kan zien zijn er ook ven-
nen met water op de Reg-
te Heide. Dit is nog een 
mooie toevoeging voor de 
groepen die verder willen 
wandelen.

Locaties van de opdrachten. Kun je ze vinden?

Fotozoektocht, Regte Heide, Goirle

1.

2.

3.
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4. De oude Leij

5. De nieuwe Leij

6. Oostplas

1. De Regte heide

3. molen de Wilde

2. De Hellen

Locaties natuurroutes:
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Natuurroutes2.1
Natuurroutes kunnen in principe overal worden gedaan. Echter zijn soms specifieke elementen nodig. 

Op dit moment zijn er drie locaties uitgewerkt waar scholen de natuurroutes kunnen uitvoeren. Het 

Molenpark, Het Grobbedonckpark en de Regte Heide. Van deze plekken zijn kaartjes gemaakt met 6 

locaties om opdrachten te doen. Deze locaties kunnen met een kaart en foto’s worden gezocht. Voor 

elke groep is een thema uitgewerkt met een hoofdkarakter die verschillende avonturen meemaakt. 

Aan deze avonturen zijn opdrachten gekoppeld. Onderstaand zijn drie avonturen uitgelicht. De 

andere opdrachten zijn in de boekjes voor de natuurroutes te vinden! 

5

4.  Kleuren in de natuur

Vandaag is het feest, de Opa van Lientje is jarig en samen met haar broer-
tje Kas en Patrice de pissebed gaan ze een mooie taart voor hem bakken. 
Samen met Kas heeft ze al een heleboel bladluizen gevonden voor op de 
taart. Ook willen ze de boom mooi versieren. Daarom gaat ze samen met 
Patrice mooie kleurrijke bloemblaadjes zoeken voor een slinger. Ze hebben 
al rode bloemblaadjes van een roos, groene blaadjes van de appelboom en 
witte blaadjes van de margriet gevonden! Wat een mooie heldere kleuren in 
de zomer. In de herfst is dat heel anders weet Lientje.

Opdrachten:

1. We gaan een schilderij maken van de kleuren uit de natuur. 

2. Alle kinderen kiezen een steentje uit het doosje dat in de rugzak zit. Let op 
je mag het steentje maar even gebruiken. Straks moet dit weer terug in het 
doosje. 

3. Zoek in de omgeving iets in de natuur dat dezelfde kleur heeft als het steentje 
dat je hebt gekozen. 

Ondertussen maakt de juf van takken een mooi vierkant.

4. Leg wat je hebt gevonden op een plekje in het vierkant. Zo maak je met elkaar 
een mooi schilderij van spullen uit de natuur. 

5. We bekijken het schilderij en vertellen elkaar wat voor bijzondere kleuren we 
allemaal zien en waar we de bijzondere natuurdingen allemaal gevonden 
hebben. 

6. Doe de steentjes weer terug in het doosje. 

7. Weet je nu welk kado de Opa van Lientje krijgt op zijn verjaardag?

Benodigdheden: doosje 
met steentjes en takken. 

1.  Parfum maken

Wat ruik ik nu? Een zoete geur komt Dori de dagpauwoog tegemoet. Met 
haar voelsprieten vangt ze een heerlijke bloemengeur op. Wat zou het zijn? 
Ik denk een vlinderstruik. Ja, daar in de bloementuin ziet ze de vlinderstruik 
staan. Volgens mij was deze bloementuin er vorig jaar nog niet. Vlinder-
struiken, kogeldistels en zonnehoed zorgen voor deze heerlijke geuren. 
Er is ook een kruidentuin gemaakt met wilde marjolein, dille en bieslook. 
Dori vliegt van de ene naar de andere bloem en smult van al die heerlijk 
zoete nectar. Ze hoort zachtjes zoemen en brommen om zich  heen. Ze 
ziet dat andere vlinders, bijen en hommels de nieuwe bloemen ook ontdekt 
hebben. Het is gezellig druk, er staan zoveel bloemen, er is voor iedereen 
genoeg.

Benodigdheden: bakje, 
stampertje, flesje water.

Opdrachten:

1. Alle kinderen krijgen een bakje en verzamelen natuurlijke materialen in de 
omgeving. 

2. Zoek naar lekker geurende takjes, besjes, blaadjes, bloemen en schors. 

3. Zoek een stokje om de materialen fijn te stampen en te roeren.

4. Doe wat water uit het flesje erbij en roer nog even stevig door.

5. Ga in een kring staan en laat de bekertjes rondgaan. Welke parfum ruikt 
het lekkerst? 

6. Herken je je eigen geur?
7. 
8. Welke geur is het lekkerste en wat zit daar in?

3

2.   Maak een geluidenkaart

Misja zit boven op het dak van het huis en fluit een stevig deuntje. Hij is 
vroeg op om zijn liedje te fluiten. Misja en Maartje doen graag een wed-
strijdje wie het mooiste en hardste liedje fluit. “Ik ben natuurlijk de beste,” 
zegt Maartje, “fluit, fluit, fluit.” Misja is het daar niet mee eens en fluit hard 
door Maartje heen, ”fluit fluit fluit.” Ze worden gestoord door de Tjif Tjaf. 
Hij is ook wakker geworden en laat goed van zich horen. “Tjif Tjaf, Tjif 
Tjaf.” Hij vindt zijn eigen naam het mooist en roept naar een mooi vrouwje. 
Maartje zingt stug door maar boven het winterkoninkje “ket ket ket” kom je 
niet makkelijk uit. Ook heeft ze een hekel aan harde geluiden zoals die van 
vliegtuigen hoog in de lucht of van auto’s en motoren in de straat. Mensen 
kunnen ook veel herrie maken. Laatst waren er van die druktemakers in de 
boomgaard, ze hielden niet op met praten. Dat waren pas rare vogels.

Opdrachten:

1. Elk kind krijgt een klembord, papier en stift en gaat zijn eigen geluidenkaart 
maken. Het vel papier is je omgeving. Komt een geluid van hoog en ver, 
dan teken je een symbool in klein formaat bovenaan je vel papier. Komt 
het geluid van laag of dichtbij dan teken je een symbool in groot formaat 
onder aan het papier. In het midden van het vel de gemiddelde geluiden. De 
soorten geluiden geef je aan met symbolen. Dit kan zijn stippels, streepjes, 
hoekjes en cirkels. Je kunt ook eigen symbolen verzinnen.  Dan   
      krijgt elk geluid een eigen vorm. 

2. Iedereen kiest een rustige plek om te zitten en tekent de geluiden in op zijn 
/ haar kaart. Spreek af hoe lang je werkt aan je geluidenkaart.

3. Als iedereen klaar is, leggen we de geluidenkaarten op een rij en kijken hoe 
de verschillende geluidenkaarten eruit zien.

Benodigdheden: klem-
bord, papier en stiften.

Fragment uit Lientje haar avonturen, groep 1 Fragment uit Dori haar avonturen, groep 4 Fragment uit Misja haar avonturen, groep 7
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Bijlage

Groep 3/4

De avonturen van Gregor de salamander
Gregor de salamander is een amfibie. Ja, Gregor is een heel apart dier en je zult hem niet zomaar 
tegen komen. Behalve als je vlakbij water woont. Je kunt Gregor namelijk vinden in een sloot of 
waterplas. Soms na een regenbui zit hij in een karrenspoor. Ja hoor, een salamander is niet zo heel 
kieskeurig.

Gregor  komt in het vroege voorjaar tevoorschijn uit zijn eitje. Dit eitje is door zijn moeder op de 
waterplant gelegd. Heel keurig heeft moeder het eitje ingepakt in het blaadje van de waterplant. 
En dat doet ze niet zomaar. Ze weet dat het belangrijk is om het eitje te beschermen. Er zijn roof-
dieren die dol zijn op salaamndereitjes, zoals de grote geelgerande watertor, libellenlarven.

Gelukkig is het goed gegaan met Gregor in de eifase.  Nu komt hij tevoorschijn als een kleine 
larve. Je kunt hem herkennen aan zijn staart en zijn kieuwen. Gregor kan in het water ademhalen. 
Hij is nog heel klein en eet de allerkleinste deeltjes die in het water zweven. Groen dat in het water 
zweeft heet plankton, maar dat weet Gregor vast nog niet. Hij is namelijk nog erg klein. Gregor 
is de hele dag bezig om zijn buikje vol te eten, hé hé, dat is lekker. Want groeien is erg belangrijk 
voor zo’n kleine salamander. Na een tijdje kijkt Gregor verveelt om zich heen. Hij heeft genoeg 
van alleen maar eten. Dan ziet hij dat hij niet alleen is. Nee, hoor daar zijn ook Friemel en Pluk, 
zijn broertje en zusje. Gregor vindt het fijn dat  hij niet alleen is. Samen zwemmen ze wat rond 
en kijken naar de andere dieren in de waterplas. Daar komt moeder aan zwemmen. Ze is blij dat 
Gregor zijn broertje en zusje gevonden heeft. Blijf bij elkaar in de buurt, zegt ze. Want dan kun je 
elkaar waarschuwen als snoek er aan komt. Hij is groot, daarom hoef je niet bang te zijn in ondiep 
water, legt ze uit. Maar hij heeft een grote bek en is een echte jager. Verder moet je ook opletten bij 
de waterkant, daar staat dikwijls een reiger. Ook daar moet je voor oppassen. die heeft een lange 
snavel. Als je daar eenmaal tussen zit, kom je er niet meer uit. De plas is van iedereen, kijk rustig 
rond, maar blijf bij elkaar. Jawel, er is vanalles te zien. Er zijn kleine dieren, zoals de vlokreeft en 
de waterpissebed. Die hebben een kromme rug, en dat vindt Gregor maar raar. Ze komen ook een 
knalrood waterspinnetje tegen, die valt lekker op. Na verloop van tijd wordt Gregor steeds groter. 
Hij eet dan graag watervlooien en andere kleine waterdiertjes. Op een dag verliest hij zijn kieuwen, 
dan is Gregor een echte grote salamander geworden. Dan kan hij ook gemakkelijk uit het water 
naar het land. Aan het einde van de zomer vertrekt Gregor, dan gaat hij op zoek naar een winter-
plek, ergens buiten aan de voet van een oude boom, in een schuurtje of onder bladeren. Friemel en 
Pluk gaan met hem mee. Samen zoeken ze een plekje op. Niet te ver weg, want in het voorjaar wil-
len ze weer naar het water toe. Als Gregor twee jaar is, dan is hij volwassen en zoekt een vrouwtje 
om mee te paren. En dan begint het verhaaltje weer opnieuw.

Tekeningen en verhaal door Elly Vermaat

Een brief van salamander aan de kabouters voor groep 1/2

Lieve kabouters,
Ik ging watervlooien zoeken maar toen bleef mijn het vinpooje steken achter een 
rietstengel 
en kwam er een snee in. Willen jullie mij komen helpen? Mijn vinpootje doet zo’n 
pijn! Dag!
Vinpootje

Bewegingsverhaal:
Wij zijn kaboutertjes, natuurlijk willen we gaan helpen. Eerst gaan we een zalfje 
maken om het pootje van vinpootje beter te maken. Doe de deur van je paddes-
toelenhuisje maar open (uitbeelden) en pluk in jouw kaboutertuin drie goudsbloe-
men, twee blaadjes van de wonderboom en twee besjes van de zilverstruik (plukbe-
wegingen en erbij tellen). Zo, nu snel weer terug in je huisje (deurtje open en weer 
dicht). De spulletjes gaan in de kom (wat moet er ook al weer in? uitbeelden), even 
door elkaar stampen (stampbeweging) en dan drie keer roeren naar links en drie 
keer roeren naar rechts (roeren en tellen). Het zalfje is klaar. Mmm, dat ruikt lekker! 
(doen-alsof je ruikt). In een potje doen, dekseltje erop (schroefbeweging) en dan in 
je broekzak (uitbeelden). Dan zetten we onze kaboutermutsje op (muts opzetten), 
trekken we ons jasje aan (jas aan) en gaan op pad. (zingen)
Tiedom, tiedom, wij zullen helpen gaan. Tiedompompom, tiedompompom, wij 
komen er aan!
We moeten klimmen over de bergen (langzame stapbewegingen, knieën hoog), 
zachtjes lopen in mensenland want ze mogen ons niet zien (fluisteren en sluipen), 
lopen over de brug van de wilde rivier (balanceren). En dan eindelijk zijn we bij de 
plas waar vinpootje ligt. Roep vinpootje maar. (kinderen roepen: ‘vinpootje, vinpoot-
je!’). Ssst, luister eens? (hand aan oor) Er klinkt een heel zacht stemmetje vlakbij 
het water: ‘Hier ben ik! Bij de graspol, maar ik kan niet meer lopen...’ (piepstem). 
De kabouters struinen door het hoge gras (klauterbewegingen) en zoeken bij de 
waterkant (uitbeelden). Ach, daar is vinpootje. Zijn pootje is helemaal dik. Zachtjes 
nemen we eekhoorntje op ons schoot en wiegen hem heen en weer (wiegen). Stil 
maar, wij komen je helpen (geruststellend praten). Dan pakken we het zalfje uit onze 
broekzak en smeren het zachtjes op zijn pootje (smeren). Nu een verbandje erom 
(uitbeelden). Klaar! Vinpootje, nu lekker in je bladerbedje gaan slapen en dan ben je 
morgen weer beter! Dag! (zwaaibeweging).
De kabouters gaan weer uit het holletje en klimmen naar beneden (klauterbewegin-
gen).(zingen)
Tiedom, tiedom, het werk is weer gedaan. Tiedompompom, tiedompompom, wij 
gaan op huis aan! We gaan weer over de wilde rivier. Voorzichtig! (balanceren). 
Lopen weer zachtjes door mensenland (sluipen), gaan over de berg (langzame 
stapbewegingen) en zien dan eindelijk weer ons paddestoelenhuisje. We doen het 
deurtje open en gaan lekker uitrusten (uitrekken). Poeh, wat een avontuur!
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Meer weten over Vinpoot Gregor?
Zet de ontbrekende woorden op de juiste plek.

De vinpootsalamander gebruikt zijn ..... (staart) om snel te kunnen zwemmen in het water, 
zijn staart is als een soort roer om mee te sturen.

Ze  kunnen hun staart ook gebruiken om mee te ............. (baltsen) als ze een mooi vrouwtje 
vinden waar ze mee willen ....... (paren).

Het vrouwtje heeft een ....  (cloaca) waar ze de eitjes in bewaart.

Het vrouwtje legt de eieren één voor één op een  ..... (waterplant). Het blad van de plant 
vouwt ze om het eitje heen.

Vinpootje moeten oppasssen, het gevaar komt soms van boven, de .........  (reiger) en de ...... 
(ooievaar) zijn dol op salamanders.

Vinpootje moet oppassen, het gevaar komt soms van onderen, namelijk de ..... (snoek) en 
de ..... (forel) zijn dol op salamanders. 

Het einde van de zomer gaat Vinpootje op pad, hij vertrekt......  (uit) het water en zoekt een 
geschikte plek om te .........(overwinteren)

In het begin van het voorjaar gaat vinpootje op pad, hij gaat  ... (in) het water op zoek naar 
andere salamanders om zich ......... (voort te planten).

Jonge salamanders kunnen in het water blijven omdat zij ....... (kieuwen) hebben.

Volwassen salamanders hebben ..... (longen), zij zwemmen naar boven om adem te halen. 

Invul woorden: 
staart, baltsen, paren, cloaca, waterplant, reiger, ooievaar, snoek, forel, overwinteren, voort te 
planten, kieuwen, longen.

Bijlage

Groep 5/6

1. Eitje

2. Kleine larve

3. Grote larve

4. Volwassen

Bijlage

Groep 1/2

Een brief van salamander aan de kabouters

Lieve kabouters,
Ik ging watervlooien zoeken maar toen bleef mijn het vinpooje steken achter een rietstengel 
en kwam er een snee in. Willen jullie mij komen helpen? Mijn vinpootje doet zo’n pijn! Dag!
Vinpootje

Bewegingsverhaal:
Wij zijn kaboutertjes, natuurlijk willen we gaan helpen. Eerst gaan we een zalfje maken om het po-
tje van vinpootje beter te maken. Doe de deur van je paddestoelenhuisje maar open (uitbeelden) 
en pluk in jouw kaboutertuin drie goudsbloemen, twee blaadjes van de wonderboom en twee bes-
jes van de zilverstruik (plukbewegingen en erbij tellen). Zo, nu snel weer terug in je huisje (deurtje 
open en weer dicht). De spulletjes gaan in de kom (wat moet er ook al weer in? uitbeelden), even 
door elkaar stampen (stampbeweging) en dan drie keer roeren naar links en drie keer roeren naar 
rechts (roeren en tellen). Het zalfje is klaar. Mmm, dat ruikt lekker! (doen-alsof je ruikt). In een pot-
je doen, dekseltje erop (schroefbeweging) en dan in je broekzak (uitbeelden). Dan zetten we onze 
kaboutermutsje op (muts opzetten), trekken we ons jasje aan (jas aan) en gaan op pad. (zingen)
Tiedom, tiedom, wij zullen helpen gaan. Tiedompompom, tiedompompom, wij komen er aan!
We moeten klimmen over de bergen (langzame stapbewegingen, knieën hoog), zachtjes lopen in 
mensenland want ze mogen ons niet zien (fluisteren en sluipen), lopen over de brug van de wilde 
rivier (balanceren). En dan eindelijk zijn we bij de plas waar vinpootje ligt. Roep vinpootje maar. 
(kinderen roepen: ‘vinpootje, vinpootje!’). Ssst, luister eens? (hand aan oor) Er klinkt een heel zacht 
stemmetje vlakbij het water: ‘Hier ben ik! Bij de graspol, maar ik kan niet meer lopen...’ (piepstem). 
De kabouters struinen door het hoge gras (klauterbewegingen) en zoeken bij de waterkant (uit-
beelden). Ach, daar is vinpootje. Zijn pootje is helemaal dik. Zachtjes nemen we eekhoorntje op 
ons schoot en wiegen hem heen en weer (wiegen). Stil maar, wij komen je helpen (geruststellend 
praten). Dan pakken we het zalfje uit onze broekzak en smeren het zachtjes op zijn pootje (sme-
ren). Nu een verbandje erom (uitbeelden). Klaar! Vinpootje, nu lekker in je bladerbedje gaan slapen 
en dan ben je morgen weer beter! Dag! (zwaaibeweging).
De kabouters gaan weer uit het holletje en klimmen naar beneden (klauterbewegingen).(zingen)
Tiedom, tiedom, het werk is weer gedaan. Tiedompompom, tiedompompom, wij gaan op huis aan! 
We gaan weer over de wilde rivier. Voorzichtig! (balanceren). Lopen weer zachtjes door mensen-
land (sluipen), gaan over de berg (langzame stapbewegingen) en zien dan eindelijk weer ons 
paddestoelenhuisje. We doen het deurtje open en gaan lekker uitrusten (uitrekken). Poeh, wat een 
avontuur!

Versjes over ‘de broertjes salamander’
De broertjes salamander. 
Waren nooit alleen: 
Zag je ooit de ander, Dan zag je ook de een. 
De broertjes kwamen / Altijd Samen, met elkander, 
Altijd samen, nooit alleen: 
Kwam de een, kwam ook de ander, 
Kwam de ander met hem mee. 
En was die ene met z’n twee.

Vis is vies. 
En wou zich wassen. 
Wou zich wissen. Wou zich wassen. 
Wou zich plissen plessen plassen. 
Al haar schubben wou ze schrobben. 
Schubben schrobben in de de tobbe om zich 
schoon te wissen wassen.

van: Robbert -Jan Henkes & Marga van den Heuvel, 
UIt: Jij met mij Uitgeverij Querido

Biodiversiteitssoort 2.2
Om biodiversiteit een gezicht te geven is in 2009 de vinpootsalamander gekozen als ambassadeur 

voor Goirle. Om deze biodiversiteitssoort een gezicht te geven voor kinderen is er een 

opdrachtboekje samengesteld. Vinpootje Gregor beleeft verschillende avonturen in ‘Op zoek naar 

de vinpootsalamander’. Voor groep 1 t/m 8 zijn er 4 interessante opdrachten te vinden met in de 

bijlage passende informatie en tekeningen die tot de verbeelding spreken. De opdrachten spelen in 

op verschillende elementen: bewegen, onderzoeken, spelen, fantasie en kennis. Hierdoor sluit het 

goed aan bij de belevingswereld van elk kind. 
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Groene 
schoolpleinen
Om de natuur  letter l i jk  d ichterbi j  de k inderen 

te  brengen z i jn  er  groene schoolp le inen 

gereal iseerd.  Tegels  erui t  en groen er in  met 

wilgentenenhutten,  stappaalt jes ,  buitenlokalen 

en modderkeukens.  Er  z i jn  veel  verschi l lende 

uitdagende e lementen op het  schoolp le in 

toegevoegd.  Nu kunnen de k inderen met 

de natuurroutes  en natuureducat ie  op het 

schoolp le in  aan de s lag!

Moestuin BS De Regenboog
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Bs de Kleine Akkers3.1
 Het project is van start gegaan bij de Kleine Akkers, waar ze zowel een groen schoolplein als 
natuurroute gerealiseerd hebben. Tineke Vermeer heeft hier ook nog een belangrijke rol gespeeld 
bij de aanleg van het groene schoolplein. Tijdens de aanleg hebben de kinderen en school een 
belangrijke rol vervuld. Er is flink met tegels gesjouwd en samen met Sjef Oerlemans een mooi 
eindresultaat bereikt. Van de tegels die uit het schoolplein kwamen is een grote tribune gebouwd 
met verschillende speelaanleidingen. Een specifieke wens was om een waterspeelplek te realiseren.
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BS De Regenboog

Dikkie dik

Moestuin

Waterspeelplek

Zandbak

Verstoppen Bloemrijke en speelse entree
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Bs de Regenboog3.2
Er is een mooie start gemaakt met aandacht voor het vergroenen van het schoolplein, door de 
opening van de subsideregeling van het Prins Bernard Cultuurfonds, georganiseerd door Waterschap 
De Dommel en provincie op het eigen schoolplein. Bijna de hele school was hierbij aanwezig 
waardoor meteen bekend werd dat de Regenboog hiermee aan de slag wilde. Hierna is de school 
gestart met het ophalen van wensen bij de kinderen en leerkrachten. Op de start wilde de school 
alleen achter de school vergroenen. Uiteindelijk is het project groter geworden. Toen is ook het 
voorplein en zijplein aangepakt met een mooi groen eindresultaat tot gevolg.

Zandbak



20

VOOR...

...N
A

VOOR...

VOOR...

...N
A

...N
A



21

...N
A

VOOR...

...N
A

...N
A

...N
A

VOOR...

VOOR...

...N
A

...N
A



22

Kleuterplein Voorplein
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Bs Open Hof3.3
Bij Open Hof was vooral het schoolplein van de kleuters erg somber en weinig uitdagend ingericht. 
De eerste vraag ging dan ook over het kleuterplein. Hier is samen met de gemeente gekeken of er 
ook buiten de bestaande grenzen van het schoolplein een oplossing kon worden gevonden. Door 
de goede samenwerking tussen de gemeente en de school is het hek naar buiten verplaatst en 
het schoolplein vergroend en uitdagender gemaakt. Ook het voorplein, dat redelijk recent was 
aangelegd, is uiteindelijk meegenomen in het ontwerp. Hier is een groen eiland gecreërd met 
wilgentenen tunnel, tribune bij het podium en klim- en klauterelementen.
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Bs de Bron3.4
Voor basisschool de Bron was het belangrijk dat er meer groen zichtbaar werd op het schoolplein. 
De wens om één grote boom op het schoolplein te planten was erg belangrijk. Door de bestaande 
structuur te handhaven en met groene en natuurlijke elementen aan de slag te gaan is het een 
ambitieus plan geworden. Meer diversiteit in ondergrond en uitdaging zorgen voor een aantrekkelijk 
schoolplein.
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