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De Klyster in het nieuws: druk op de knop 'lees verder'.
Premiere project Bermtoeristen 't Bûtefjild
13 september 2018 is Bermtoeristen Bûtefjild officieel van start gegaan.
Leerlingen ontdekken de natuur in hun achtertuin door het oog van de lens.

Coördinator
Marjolein Staal
Medewerker
Fernanda de Zwart
Projectmedewerkers
Jan Tiede Bouma, Geartsje de
Vries, Pyke Kroes
Comité van Aanbeveling
Johan de Jong, Nynke Rixt
Jukema, Henk Kroes, Syb van
der Ploeg, Sippy Tigchelaar
Vrijwilligers en gidsen
Betty Kooistra, Olga Baggelaar
Annemarie van der Molen,
Sieberen Postema, Fokko
Winterwerp, Tineke Feenstra,
Pieter van der Galiën, Bertus
Volbeda, Hilda Buursma, Bianca
van Tielen, Jan Rietberg
Jan Idskema, Jurjen Bylsma

Met de fluisterboot door het gebied...

...en een natuurfotoworkshop van Kidzklix.

Feestelijke opening Egelpad
Op 4 oktober 2018 is bij de Spitkeet een nieuw ontdekpad geopend. Dit
Egelpad is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 3/4.

Leerlingen ontdekken de Spitkeet ....

....en doen natuuropdrachtjes met Eddie Egel.

Onthulling infobord 'Dood Hout Leeft'
Contactambtenaren DDFK
Korien Boerema
Lottie Kramer

Op 10 oktober 2018 is in het Tolhuispark een nieuw informatiebord
onthuld. Dit bord is onderdeel van de najaarsexcursie door het Tolhuispark.

Portefeuillehouders
Wethouder Esther Hanemaaijer
Wethouder Gerben Wiersma
Wethouder Jan Benedictus
Wethouder Jaap Hijma

Wethouder Albert vd Ploeg onthulde het bord,

gids Annemarie vd Molen nam het initiatief.
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Voor persbericht, druk op de knop 'lees verder'.
Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid
Op 10-10-2018 deden wethouders en burgemeesters mee aan de
voorleesdag voor het basisonderwijs van de Dag van de Duurzaamheid.

+-+-+
Voorlezen en in gesprek over duurzaamheid...

In de vaak ingewikkelde
discussie over hoe we
duurzaamheid nu,
in de toekomst en in de
dagelijkse praktijk vorm en
inhoud moeten geven, helpt het
om de volgende simpele vraag te
stellen: wat wil ik nu voor mijn
(klein)kinderen?
Het antwoord is dan heel simpel
namelijk dat ze onbezorgd
buitenspelen en genieten van de
natuur. Dat is de basis en
dat geeft richting!
+-+-+

...wethouder Jaap Hijma bij cbs Aasterage.

Kanoet en Wadstruinen in Garnalefabryk Moddergat
In september 2018 zijn 1000 leerlingen met begeleiders naar voorstelling
Kanoet geweest en hebben daarna een wadstruintocht gemaakt met gids.

Eerst voorstelling bekijken van Mient en heit...

...en daarna met een natuurgids het Wad op.

Opening Foto-expositie park Vijversburg
Op 18 oktober 2018 is een unieke expositie geopend met natuurfoto's,
gemaakt door leerlingen van het basisonderwijs in Noordoost Friesland.

Speech wethouder Rommy Kempenaar...

...lint doorknippen en de expositie is geopend!
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Voor persbericht, druk op de knop 'lees verder'.
Op pad in de Noardlike Fryske Wâlden
Eind september 2018 zijn 10 scholen bij de boer op pad geweest langs
elzensingels en dykswâlen op zoek naar biodiversiteit.

+-+-+
Begrip hebben voor de gevolgen
van gedrag is een eerste stap
naar het maken van bewuste
keuzes. Natuur- en
duurzaamheidseducatie draagt
bij aan dat begrip door
activiteiten aan te bieden die
helpen bij het ontwikkelen van
respect, trots en zorg voor de
leefomgeving. Met als resultaat
dat mensen de gevolgen van
hun doen en laten mee nemen in
hun keuzes.

Met Boswachter Jacob Bylsma op pad...

...met gids Betty natuuropdrachten doen.

Klyster wint landelijke prijs
Op vrijdag 2 november 2018 heeft De Klyster de landelijke Henk Klein Award
2018 gewonnen met Underweizzz, een schoolproject over biodiversiteit.

+-+-+
v.l.n.r. Henk Klein, Jacqueline van Dongen,
Marjolein Staal en Roel van Raaij - Ministerie
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Underweizzz over bloemen, bijen, bermen en
biodiversiteit voor groep 8 van het
basisonderwijs in Friesland.

Verwacht
Graag tot ziens bij de Klyster
en tot de volgende
nieuwsbrief.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer
ontvangen, stuur dan een mail
naar info@klyster.nl met uw
naam en mailadres waarop u de
nieuwsbrief ontvangt.

Wanneer
Wat
december 2018 Behoeften- en tevredenheidsonderzoek onder scholen
verwacht
Project Jong Leren Eten - over gezonden voeding, zaaien,
smaaklessen, koken, groenten en fruit, moestuintjes,
streekproducten en duurzame teelt
reprise
Bermtoeristen Bûtefjild - Kanoet en Wadstruinen
januari 2019
Natuur in de Klas - Vogels in de Winter
maart 2019
Voorjaarsaanbod De Klyster
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