
 

 

 

Kinderen groep 4 gaan mee met boswachter 
 

Groep 4 ging gisteren met de boswachter mee naar het 
bos. Onderweg zagen de kinderen van alles: Konijnen, 
een prachtige vlinder en ze kregen uitleg over 
verschillende soorten planten. Later kwamen de kinderen 
brandnetels tegen, en 1 van de kinderen zei: ’’Ik weet wat 
helpt als je door de brandnetels bent gestoken,  
je moet weegbree over de plek wrijven waar je bent 
gestoken.’’ 1 van de kinderen ging uitproberen of het 
waar was, en ja het hielp. Omdat de kinderen met de 
boswachter waren mochten we buiten het pad, normaal 
mag dat niet omdat je dan de dieren verstoord. De 
boswachter vertelde dat een aantal bomen van ongeveer 
twintig jaar moeten worden omgezaagd omdat ze anders 
omvallen.                               
Toen liet de boswachter de kinderen nog een paar dingen 
zien. De poot, de vacht en het gewei van een hert en de 
vacht van een zwijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         6 juni 2012        Tim Mulder en Lucia Kalkman 

kinderen bekijken 
konijnenholen    

’’Dat is zwaar’’            

’’Lekker zacht!’’ 

Opening Buurt in Beeld 
 

Het buurt in beeld project werd op 4 juni geopend. 
Alle kinderen van de school zouden een rondje door de 
buurt gaan lopen, maar vanwege het regenachtige 
weer ging dat niet door. Iedereen verzamelde zich om 
half drie op het plein. Eerst gingen we met z’n allen het 
klokbekerlied zingen, onder begeleiding van juf 
Monique.  
Daarna was Janneke Schuurman van het NMP aan het 
woord. 
Kort daarna gingen we een warming-up doen, die 
bedacht was door Anita Brink. 
Een vrolijke sfeer en veel gedans.                    Groep 8 

                                    Wethouder Klappe 
 
 
 
 
 

“Wie gaat er meelopen door de regen ?” 

WarmingWarmingWarmingWarming----upupupup    

  juni 2012 

Buurt in Beeld 
 

De Stichting NMP Ermelo organiseert sinds een aantal 
jaren het project Buurt in Beeld. Hierbij staat een wijk in 
Ermelo centraal en worden kinderen van de daar 
gevestigde basisschool betrokken bij hun eigen 
leefomgeving. Het project dat dit jaar in de wijk Zuid 
speelt is een samenwerking van de basisschool De 
Klokbeker, de gemeente Ermelo en de Stichting NMP.  
De Klokbeker is de 7de school die aan dit project 
meedoet. Tijdens de projectweken gaan de kinderen op 
onderzoek uit in de omgeving rond hun school. Met 
aandacht voor natuur, milieu, cultuur en historie. In deze 
speciale nieuwsbrief leest u hun verhalen. 



      
 
 
 

Groep drie basisschool de Klokbeker mee 
met boswachter. 
 
Vandaag (7 juni 2012.) gingen kinderen uit groep drie 
van basisschool de klokbeker mee met boswachter Rob 
Nijman die al meer dan tien jaar actief is als boswachter. 
Zo leerde hij de kinderen wat voor dieren er in het bos 
en op de hei wonen en dat konijnen net als mensen 
kamers in hun huis hebben. 
Zo vertelden Charlotte ons dat: “In het bos wandelen het 
leukste was” en dat: “we alles hebben geleerd.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten en Niels 

Groep 1-2B gaat naar bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ermelo  
Groep 1-2B  is  
gisteren met de  
boswachter  
naar het bos bij de  
Groevenbeekse heide gegaan om daar wat te leren 
over dieren en planten. 
De les begint bij een konijnenhol op de hei, daar 
leerden ze dat konijnen goed kunnen ruiken en 
graven. 
Ook leerden ze dat konijnenholen een soort van 
kamers zijn die aan elkaar zitten met een grote gang. 
De boswachter had het nog even over rupsen en 
vertrok toen naar het bos met de kinderen. 
Eenmaal bij het bos aangekomen moest groep 1-2B 
heel stil zijn om “de dieren niet wakker te maken”. 
Verderop in het bos krijgt groep 1-2B een les over wat  
brandnetels en weegbree allemaal doen. 
Gelukkig weten ze bijna allemaal wat er gebeurt als je 
een brandnetel aanraakt. 
 
In het bos zagen ze 
voor het eerst een  
reeën en herten-gewei, 
een zwijnenvel en een  
reeënvel. 
Ze mochten allemaal  
even voelen en ruiken, 
“een hele rare geur en  
het voelt harig” zei een leerling. Daarna gingen ze naar 
de volgende plaats, daar kregen de kinderen les over 
bomen. 
Daarna vergisten een paar kinderen zich in de wegen 
en kwamen rennend terug. 
Iets later kregen ze een les over vogelgeluiden en een 
bepaalde bloem, een tijdje later liepen ze weer terug 
naar de klokbeker. 
Ze hebben er veel plezier aan gehad. 
 

Geschreven door Jonas Kalkman & Bartho Visser 

bootcamp 
    

Ermelo,12 juni 2012,   
De jongens van groep 5/6 en 6, hebben een workshop 
van bootcamp gehad. Bootcamp is een soort training 
voor je conditie en spieren. Dat deden deze jongens ook, 
onder begeleiding van Johan, een sportleraar van 
bootcamp. 
Om te beginnen gingen de groepen een stukje 
hardlopen. Uiteraard waren er kinderen met steek, 
daarna waren we bij een balk aangekomen. Daar 
moesten ze tien keer opdrukken. We merkten wel dat de 
kinderen het erg zwaar vonden. 
Toen gingen ze weer een stukje hardlopen. Heel veel 
kinderen kwamen achter de groep, vervolgens moesten 
ze 40 sit-upps doen, sit-upps zijn bewegingen die goed 
zijn voor je buikspieren. 
Gelukkig gingen we al snel door met het rennen, om 
vervolgens twintig dips te doen. Dips is het omgekeerde 
van opdrukken, en is heel moeilijk. Helaas was het toen 
al afgelopen, we gingen weer rennend terug. 
 
Uw journalisten, Peter-Philip, Justin, Boaz 

12 juni 2012 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Landgoed Groevenbeek 
 

landhuis—washuisje—watertoren 
13 juni 2012 

enge trap in de toren 

 
 

een ree gezien  

 

Geweldige morgen ! 
 
           veel gezien en gehoord 

Een product van Potjes Hendrick ? 



Oud Groevenbeek; Buurt en Beeld 
 
We gingen met groep 7a en  onze klas ( 7b) naar Oud Groevenbeek. 
We gingen naar de watertoren, koetshuisje en het washuis. Ook gingen we naar de grootte Villa dat erg op een kasteel 
leek. De watertoren was heel erg hoog we moesten wel 3 trappen omhoog om op de top te komen (maar al moesten we al 
die trappen op het was wel heel mooi uitzicht). In het koetshuisje stonden eerst paarden en koetsen. Nu staan er alleen 
nog maar trekkers en grasmaaiers. Ook waren er twee paarden. Een shetlander genaamd Puck en een haflinger genaamd 
Famke. Die pony’s waren van een vrouw die daar werkt. Ze waren héél lief! Het washuis was erg bijzonder omdat het één 
van de laatste (die nog zo mooi is ) in Nederland. Ze kookte de was als het waren met heet water en stampte het met een 
raar ding aan. Als het buiten geen goed weer was om de was op te hangen, hingen ze het aan speciale dingen dat boven 
een groot vuur hing. Onder het washuis was een keldertje en daar stookte ze dan een vuur in en daar boven hingen de 
rekken dan met het was eraan. We gingen ook nog naar de Villa. Daar had je veel kamers. De meneer en de mevrouw die 
daar woonden sliepen niet in de zelfde kamer want dat was niet netjes voor rijken mensen zoals zij. Meneer had zelfs een 
balkon op z’n kamer. En mevrouw sliep naast de badkamer. De meneer die ons rondlijden wist veel te vertellen over de 
Villa.  Op de zolder sliepen  vroeger dienstmeisjes die voor de meneer en de mevrouw werkten. Daar was ook een mooie 
torenkamer met hele vage ramen waar je moeilijk door heen kon kijken. De Meneer die had een mooie beukenboom in de 
tuin en wist dat hij niet mega lang meer zou leven. Dus bedacht hij er een grafkist van zou maken.  Hij wou graag in zijn 
eigen tuin begraven worden maar zoals je waarschijnlijk wel weet mag dat niet. Nu is hij er toch begraven. In een 
grafkamertje/keldertje samen met z’n vrouw. Meneer stierf in 1980 en mevrouw in 1982. Daar mochten we helaas niet 
komen . De meneer die ons rond lijden vertelde ook nog een verhaal over speciale potten en een man die ze ‘’Potjes 
Hendrik’’ noemden aangezien hij zelf potjes maakte van klei maar zij dat ze uit de grafheuvels kwamen. We gingen ook 
nog een stukje wandelen in het bos. We kwamen langs een heel mooi beekje en die meneer die ons begeleiden vertelde 
mooie verhalen. En hij vertelde hoe je brandnetels vast kunt pakken en als het dan pijn doet welke plant je dan moest 
gebruiken; weegbree. En de blanken deden in hun kousen de zaadjes van weegbree en zo groeiden overal waar zij liepen 
de planten die tegen brandnetel helpen. 
 
Geschreven door de journalisten Mélanie en Hannah 
    

De rondleiding bij de Boni!! 
 
We liepen twee aan twee van school lopend naar de 
Boni. 
Toen waren we in de Boni en we moesten heel even 
wachten tot er iemand kwam die ons ging rondleiden. 
Die meneer die ons ging rondleiden heet Mark. 
We liepen eerst naar achter per dag komen daar 3 
vrachtwagens om eten en drinken enz, te brengen en 
dan komen er 10 mensen die gaan alles uitpakken en op 
de plaats leggen waar de spullen moeten liggen dan 
kunnen de klanten het weer kopen.. 
Toen gingen we naar een groet koelkast en daar 
mochten we in staan en dat vonden kinderen uit mijn 
klas niet koud. Toen gingen we naar een vriezer daar 
was het –20 dat vonden sommige kinderen heel koud 
maar ook een paar kinderen vonden het niet koud. 
Daarna liepen we door de Boni en gingen we een deur 
binnen waar je normaal niet mag komen toen kwamen er 
klanten en die krijgen statie geld als je de fles in levert 
en dan krijg je een Bon die je moet inleveren bij de 
kassa of de balie. Die flessen gleden door in een flessen 
vanger en wij keken via de achter kant in dat kamertje 
hoe die flessen door heen gaan ze staan op een rol 
band en dan moeten de collega,s van Mark doen dat in 
een grote tas daar kunnen 230 flessen in. 

Op maandag en dinsdag komen er wel 2000 flessen 
binnen!! 
Op zaterdag komen er natuurlijk meer want dan zijner 
veel mensen vrij dan komen er wel 3000 dat is nogal 
veel. 
Toen gingen we weer uit dat kamertje toen gingen we 
naar een kamertje waar alleen de collega,s mogen 
komen  toen kregen wij wat lekkers je kon koekje of 
chocolade snoepjes kiezen!! 
Toen liepen we weer twee aan twee naar de Klokbeker. 
Toen was het nog geen half 4. Toen gingen we nog een 
kwartiertje buiten spelen. Uiteindelijk was het tijd om 
naar huis te gaan!! 
Dit was donderdag gebeurt met groep 5/6!!!!!! 
 
Geschreven door Melissa V/D wetering!! 



Groevenbeekse Heide- Groep 4 ging met de boswachter mee naar het bos. Eerst kwam de boswachter naar 

het lokaal van meester Henk om te vertellen wat ze gingen doen in het bos. Eerst vertelde hij over de konijnen op de 
hei. Zo vertelde hij dat konijnen hun eigen poep weer opeten omdat er veel  
voedingsstoffen in zitten. Groep 4 was hiervan niet zo onder de indruk.  
Ze waren meer geïnteresseerd in de vellen, geweien en poten van de herten, 
reeën en zwijnen. We gingen toen het bos in. Hij vertelde ook over de  
brandnetels en dat als je geprikt werd een bepaald bloemetje moest zoeken  
de groep 4 kinderen wouden dit uitproberen en wilden zich zelfs vrijwillig  
laten prikken door de brandnetel. Later toen we in het bos waren gingen we  
een hek door toen kwamen we in een gedeelte met jonge boompjes. Het  
bleek dat het hek was voor de herten omdat ze anders de jonge boompjes  
op aten. We zagen nog een boom hij vertelde toen dat de bomen waar een 
blauwe stip op stond vleermuizen zaten. Toen we verder het bos in liepen  
vertelde hij over de bomen. De groep 4 kinderen vonden het raar dat de  
boswachter met een heel klein dingetje de boom konden opmeten ze dachten  
zelf namelijk aan een liniaal. En toen we terug waren natuurlijk een leuke klassenfoto.      
 
 

  

 
 

             Uw verslaggevers  

              Joël en Thomas  

Atelier Middag Groep 3 en 4 
Ermelo, 12 juni 2012 
 
Groep 3 en 4 waren vanmiddag druk bezig tijdens de 
ateliermiddag. Bij juf Lydie werd een les gehouden over 
dansen en zingen. Ze leerden daar een liedje over een 
konijn waarbij ze een dansje gingen leren. Iedereen deed 
enthousiast mee (vooral een paar meiden). 
Daarnaast was een les over pissebedden die geleid werd 
door meester Henk. Iedereen was een pissebed aan het 
tekenen die op een papier stond. De meester deelde ook 
potjes uit met pissebedden. 
In het derde lokaal was er een quiz aan de gang over 
konijnen bijv. wanneer je het konijn moet verschonen of 
waar je het konijn buiten moet neerzetten. Er stond ook een 
echt konijn in het lokaal. 
Er waren wel 3 activiteiten in het techniek lokaal. Aan de 
laboratoriumtafel was er papier-maché. De kinderen 
maakten lieveheersbeestjes.  
Aan een andere tafel werd er eten gemaakt met bloemen. 
Het zag er lekker uit. Je zag eigenlijk geen bloem ertussen 
zitten. 
Er werden dieren hotels gemaakt aan de grote hout tafel. In 
boomstammen werden gaatjes geboren. Waarschijnlijk voor 
insecten. 
2 andere activiteiten werden gehouden in het 
computerlokaal. Daar werden konijnenmaskers gemaakt. 
Maskers met konijnenoren. Iedereen zat te knippen en te 
plakken. 
Daarnaast stond een tafel waar vlinders gemaakt werden. 
Een pringelbus was het lijfje waar vlinders aan geplakt 
werd. 
Het was te merken dat iedereen veel lol had. 
 
Groetjes Alina en Ruben 



Zumba les 
 
Voor het project van buurt en beeld gingen de meiden 
van groep 5/6 en 6 zumba dansen. 
Wij ( Zoë, Veerle en Malou) gingen mee voor  
ons verslag. 
Het gebeurde allemaal in de fitness ruimte:  
Giga fitness. Ook in deze buurt! 
 
We kwamen aan bij Giga fitness en de meiden mochten 
uiteraard eventjes omkleden. Toen iedereen verzameld 
was in de zaal,begonnen we met een warming-up. 
Onder begeleiding van zumba lerares: Nicole!  
De dansen die ze ons leerde waren best pittig, ook juf 
Nanette zat na twee minuten al met zweet op haar 
voorhoofd. 
Tot onze verbazing deed iedereen heel erg zijn best om 
leuk mee te doen.  
Zelf moesten we ook het zweet van ons voorhoofd 
afvegen, hahaI 
Niet alleen de kinderen maar ook Nicole was erg vrolijk 
bezig, natuurlijk stimuleerde dat de kinderen. 
Er hing een grote spiegel in de zaal zodat je jezelf goed 
kon corrigeren.  
Maar goed dat we alleen maar meisjes in de zaal 
stonden want je moest aardig met je heupen schudden☺ 
Voor, achter, opzij, voor het ging allemaal heel snel en 
alle meiden pikten het in now-time op. 
 
Wij hebben met heel veel plezier meegedaan. 
Kortom een gezellige, leuke meidenmiddag. 
 
Veel liefs : Malou, Zoë en Veerle 

Belangrijke mensen komen 
buurten 

 
Woensdag 27 juni komt Marcel Zimmer bij groep 5 in de 
klas. Zo hopen we te leren wat het proces is van het 
bedenken van een liedje totdat het op de cd terecht 
komt. Wat moet daarvoor allemaal gebeuren?  
Groep 5 heeft geluk, want Marcel gaat die dag ook de 
nieuwe cd van Oké4kids mixen. Alle kinderen mogen 
dus op bezoek in de studio om daar even naar te kijken 
en te zien hoe dat in zijn werk gaat.  
  

 

Oké4kids is een serie CD’s, muziekboeken en 
Backingtracks. De serie is gericht op kinderen. Diverse 
artiesten werken er aan mee. Bekende namen als Elly 
& Rikkert, Ben Ketting, Herman Boon en ook Marcel 
Zimmer.            Elk jaar komt er in een nieuwe CD uit. 
                          In 1997 verscheen de eerste.  
   
 
 
 
 
 
 
           Op de site  
  www.oke4kids  
  is meer informatie  
  over de CD’s,          
  muziekboeken en  
  de backingtracks te  
  vinden. Ook zijn  
                          de teksten van de  
  liedjes, door op 
                          de CD’s te klikken, 
  te lezen. 



Buurt in Beeld middag 
 

Deze middag (dinsdag, 12 juni 2012), gingen wij (Lisa 
en Ilona) een stuk schrijven over het project ‘Buurt in 
beeld’. De groepen 3 t/m 6 gingen in de buurt op 
onderzoek uit. De middag gingen ze bijvoorbeeld: 

dansen, knutselen, papier-macheën. Ze kregen ook 
een kwartiertje pauze. Toen konden ze naar buiten, ff 
iets voor zichzelf doen. Daarna gingen ze weer hard 

aan het werk. Als je had gedanst, ging je nu weer 
knutselen. Je ging steeds iets anders doen als het 
andere klaar was. De kinderen luisterden aandachtig 
en gingen daarna zelf aan het werk. Veel kinderen 

vonden de middag heel leuk. 
 

Interview metI Juf Monique! 
Vraag 1: Hoe vindt u het project ‘Buurt in beeld’? 

Antwoord: “Leuk, omdat het lekker in de buurt 
is! ☺☺☺☺ Ik ben net de hei op geweest met de 
kinderen, heel leuk. We zitten op een mooi 

plekje met de school, dus het kan ook goed.” 
Vraag 2: Wat houdt het project in? 

Antwoord: “Dat de kinderen van de school de 
buurt gaan ontdekken en dat ze de geschiedenis 
van de buurt leren. Dat ze de bedrijven leren 
kennen en dat ze weten wat er bijzonder is aan 

de bebouwing.” 
Vraag 3: Wat heeft u deze middag allemaal gedaan? 

Antwoord: “Ik heb een les over konijnen 
gegeven, daarbij heb ik het schoolkonijn als 
voorbeeld gebruikt en ik ben de hei op 

geweest.” 
Vraag 4: Vindt u het fijn om te helpen, zo ja, waarom? 

Antwoord:”Ja, ik vind het fijn om te helpen, 
want daarvoor ben ik juf geworden.” 
Vraag 5: Zou u aan het project nog iets willen 

veranderen, zo ja, wat? 
Antwoord:”Je kan het altijd leuker maken en er 
wat aan veranderen, maar ik vind het nu al erg 

leuk.” 
 

Gemaakt door: Lisa Madeo & Ilona van Veldhuizen 

De Klokbeker 

 De buurt van De Klokbeker 

Tekening gemaakt door Robbert Damen              mei 2011  
voor de startpagina van de website  



 
 
 
 
 
 
Contactgegevens: 

Gert Schuurman 
Zwaluwstraat 47 
3853 CB Ermelo 
Tel.: 0341  55 41 26 
Website: www.nmpermelo.nl 
E-mail: info@nmpermelo.nl 
Bankrek.: 39 77 56 402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!    
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.copy.nl/mvo 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotop FSC papier 

Colofon: 
 
De redactie van deze nieuwsbrief is gevormd 
door leerlingen van groep 8.  
Zij maakten gedurende dit project teksten en 
foto’s.   
Een paar stukjes zijn gemaakt door leerlingen 
uit groep 5 en 7.  
 
Het project was van maandag 4 juni t/m 
donderdag 28 juni 2012.  
 
Vormgeving en eindredactie:  
Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. 
 
Website: www.nmpermelo.nl 

Afsluiting Buurt in Beeld 
Donderdag 28 juni 2012 

 

Als afsluiting van ons leuke project krijgen we wat van alle klassen te zien. 

Een toneelstukje, of een leuk liedje, het komt er allemaal! 

De afsluiting wordt gehouden bij ons nieuwe amfitheater, en zal dan ook heel gezellig worden. 

Iedereen zal hopelijk aanwezig zijn en iets doen van wat ze hebben geleerd bij dit project. 

Misschien moeten we maar even vertellen wat we allemaal te zien krijgen: 

Groepen 3 & 4 gaan zingen en dansen op het liedje van ‘’mijn konijn’’ van Ernst Bobbie en de rest. 

Daarna een toneelstuk met de naam: ‘’Sammie grote held’’ 
Groepen 5/6 & 6 doen een dans die ze geleerd hebben bij Zumba. 

En groep 7 schiet zelfgemaakte raketten af. 

Tot onze afsluiting zingen we natuurlijk met z’n allen het ‘’Klokbekerlied’’. 

Iedereen zal aanwezig zijn: Meester André natuurlijk, en het wordt ook gepresenteerd door groep 8, want die 

hebben ook nog een rol in deze afsluiting. Wel hebben we alle verslagen geschreven over buurt in beeld! 

 
Natuurlijk wordt het leuk! 
 

Door: Pernilla & Malou  


