
Beste nieuwsbrieflezer, 

Nog nooit gaven scholen zich zo massaal op voor onze NME-activiteiten. 

Geweldig om te merken dat jullie er zin in hebben en tijd maken om er met je 

leerlingen op uit te gaan.  

Veel leesplezier namens het klysterteam, Marjolein Staal 

Kleuteruitje Molkwei 
Molkwei is een meedansvoorstelling voor kleuters op de boerderij over 

koeien en melk. Na de voorstelling gaan de kleuters het Kalfjespad doen, een 

beleefpad op de boerderij. Opgeven kan hier.  

 

Het lijkt wel een schoolreisje, dit superleuke uitje op de boerderij.  
Meedansen, meedoen en meemaken! 
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Leren doe je met hoofd, 

hart en handen! 

--- 
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Flessenpost 
De natuur inspireert! En dat beleef je met Flessenpost. Natuurgids Mirja neemt je 

groep mee voor een natuurwandeling. Een dichter gaat daarna de opgedane 

indrukken met je groep verwerken in poëzie.       

 

Flessenpost vindt plaats in Nationaal Park Lauwersland. Geef je hier op. 

Fisken op Raais 
Natuurgids Xantha neemt je klas mee op ontdekkingsreis langs het Lauwersmeer. 

Welke dieren leven hier en aan de andere kant van de dijk? 

 

Zelf ontdekken, vissen vangen, en met mooi weer misschien even pootjebaden. Op 
zoek naar sporen uit het zoute verleden. Geef je hier op. 

 

Ervaar de natuur. Dat 

geeft grenzeloze energie 

en groot geluk. 

--- 

 

 

 

 

 

 

__ 

 

 

https://www.klyster.nl/activiteit/flessenpost/
https://www.klyster.nl/activiteit/fisken-op-raais-nationaal-park-lauwersmeer/
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Mei Maand van de Schooltuin! 
Van 9 t/m 31 mei is het zover: alle scholen in Nederland kunnen meedoen aan 

de maand van de schooltuin! Met leuke activiteiten leren kinderen meer over 

zaaien, verzorgen en oogsten. En niet te vergeten… proeven!  

Ook als je (nog) geen schooltuin hebt kun je heel goed meedoen. Meld je aan! 

 

Tip: bestel het gratis groentezadenpakket. Stuur een mail naar info@klyster.nl  

 Doeblad wat groeit er? 

Bij deze nieuwsbrief krijg je 2 x een doeblad: “Wat groeit er in de tuin” en 

“Wat groeit er rond de school” in het vroege voorjaar.  

  

 

Tip: 10 minuutjes speuren naar vroege bloeiers in tuin en in het wild rond de school. 

Kinderen meer in 

aanraking brengen  

met kennis en activiteiten 

over voedsel,  

zodat ze zelf gezonde én 

duurzame keuzes kunnen 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

https://alliantieschooltuinen.nl/maand-van-de-schooltuin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=kind_natuur_maart2022
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Sfeerimpressie lopende zaken 
21 scholen met 1.056 leerlingen ruimen het zwerfafval op in eigen stad en dorp. 

Kinderburgemeester Ilse Leffring en wethouder Jelle Boerema helpen een handje bij 

CBS Julianaschool in Kollum.

 

Onze klystergidsen zijn zich aan het voorbereiden op de buitenexcursies. Ze doen 

veldverkenning, volgen workshops en stellen de materialensets samen.  

Op de foto Eline, Olga, Annemarie en Xantha zij doen een wadinspectie als 

voorbereiding op onze Wadexcursies. 

 

Wij zijn er klaar voor! 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

41 aquaria met kikkerdril 

zijn rondgebracht bij  de 

scholen. SBO De Twine uit 

Dokkum heeft een leertafel 

ingericht. 

 

De eerste kuikentjes zijn 

geboren bij CBS De 

Sprankeling in Damwâld. 

 

19 groepen krijgen dieren in 

de klas en leren hoe ze  o.a. 

duiven, kippen, konijnen en 

cavia’s  moeten verzorgen. 
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COLOFON 

De Klyster is het intergemeentelijk NME-centrum voor natuur en duurzaamheidseducatie 

voor het basisonderwijs in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 

Doniaweg 95b, 9104 GK  Damwâld, Algemeen nummer De Klyster 06 44 08 50 63 
info@klyster.nl - www.klyster.nl 
 
Coördinator en teamleider: Marjolein Staal –NME-coördinator: Eline van den 
Nieuwenhof – Energiecoach: Fernanda de Zwart Natuurfoto’s: Hans Menninga en 
klysterarchief 
 
Vrijwilligers 2022 
Betty Kooistra, Tineke Feenstra, Jurjen Bylsma, Annemarie van der Molen, Olga 
Baggelaar, Bianca van Tielen, Jan Idskema, Sieberen Postema, Jan Rietberg, Hilda 
Buursma, Bertus Volbeda, Hessie Rozenberg, Wannes Lely, Wytze Postma, Jordan 
van der Maas, Arie Hagedoorn, Jentje Zaal 
 
Projectmedewerkers 2022 
Jan Tiede Bouma, Pyke Kroes, Xantha Doevendans, Mirja Brandorff, Peer Zaal, 
Joanneke Romkema, Geertruida van Assen, Maaike van der Ploeg, Babs Wijnstra, 
Yvonne de Beer, Klazina Hofstee, Sarah Baert, Melissa van der Molen, Joke 
Stapensea, Marin Kuipers 
 
Samenwerkingspartners 2022 
IVN natuureducatie, Verenging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen GDO, 
Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Om de Dobben, DikGroen, PKV Frisia, Vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden, NDE Pingo & Pet, NME De Naturij, NME Groen Doen, 
Natuurmuseum Friesland, Museum ’t Fiskershúske, Walhallab, Stichting De 
Beweging, Stichting ’t Landje Dokkum, Zadenbibliotheek Nederland 
 
Bestuur Freonen fan De Klyster: 
Bertus Mulder, Durk Holwerda, Oege Jan Leegstra, Sippy Tigchelaar, Thom Feddema 
 
Comité van aanbeveling 
Syb van der Ploeg, Johan de Jong, Nynke Rixt Jukema, Sippy Tigchelaar, Henk Kroes 
 
Ambtenaren gemeenten:  
Korien Boerema, Berend Jan Kram 
Portefeuillehouders: 
Wethouder Esther Hanemaaijer, wethouder Gerben Wiersma 

 

 

mailto:info@klyster.nl
http://www.klyster.nl/
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Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Mail uw naam en mailadres naar info@klyster.nl 
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