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Uit het bestuur - een frisse wind!

Mezen racen af en aan, ge!uit al vroeg en ’s avonds
weer tegen zonsondergang. Tijd om op het land en
veel in de tuin te zijn, het meeste plant en pootgoed
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kan de grond in. Voorkiemen van planten die pas
straks na de IJsheiligen naar buiten kunnen, als het
gedaan is met de nachtvorstjes. Kinderen houden
heel erg van de babyplantjes op de vensterbank,
lekker op ooghoogte. Tijd voor eigen zaai- en
kweekexperimenten.
Inmiddels is het wel al lekker lang licht, lange dagen,
Scandinavisch weer,… zou ik maar zeggen, mooie
wolkenformaties en zons op- en –ondergangen en
een frisse wind !

Lees het hele artikel...

Bekroon je mooie groene
schoolplein met het Springzaad
jubileumvignet op de gevel van
je school!

Het vignet is een trotse uiting van een écht
duurzaam, groen en levendig schoolplein. Hiermee kun je
aan ouders en bezoekers laten zien, dat je waarde hecht
aan kwaliteit als het gaat om een groene speel-/
leeromgeving van de kinderen.
De kwaliteit is gebaseerd op een checklist die opgesteld is
door het Expertisenetwerk Groene Schoolpleinen van

Reserveer alvast een plekje in het

NIVONhuis Zeehuis voor de afterparty

Cursus uitgesteld

De eerder aangekondigde tweedaagse
cursus over groene schoolpleinen op 7
en 21 juni 2021 in Zwolle wordt op
grond van de onvoorspelbare
ontwikkelingen nog een keer uitgesteld
tot na de zomer. (sept/okt)
Wil je geïnformeerd worden over de
nieuwe datum? Geef dan HIER je
mailadres op.
 

Springzaad doet mee
aan aanvraag
internationaal
onderzoeksproject
'Coolschools'

Springzaad doet mee aan de
inschrijving voor het internationaal
onderzoeksproject ‘Coolschools’ 
 
Een internationaal consortium van de
Universiteiten Twente, Catalunya,
Antwerpen, Brussel en Parijs heeft een
JPI Europe-subsidie aangevraagd om
groene schoolpleinen en hun impact
op lokale gemeenschappen te
bestuderen. Deze studie analyseert en
vergelijkt ervaringen in Barcelona,
Parijs, België en Nederland. 
 
Naast de universiteiten worden een
aantal internationale kennispartners
betrokken bij dit drie jaar durende
project. 
De Nederlandse partners zijn naast
Springzaad, de gemeente Rotterdam
en IVN Zuid-Holland.
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Stichting Springzaad.

Meer informatie....

Blote voeten - lekker aardend

Nu de lente is begonnen, komt ook langzaam de
tijd weer in zicht om op blote voeten naar buiten te
gaan. Kinderen doen dit vaak al uit zichzelf, als
allereerste gaat de jas uit en vrij gauw daarna de
schoenen en sokken, mits ze niet tegen
gesproken worden door volwassenen op dat
moment of al geleerd hebben dat het niet mag.
Heel jonge kinderen vinden het vaak heerlijk om
op blote voeten te lopen, uitzonderingen daar
gelaten. Ze genieten van zand tussen hun tenen,
van het zachte gekriebel van het gras onder hun
voetzolen, van water dat over hun voeten stroomt,
van het gevoel van de zonnewarmte op de stenen
en de kou van de schaduw onder een boom.
Maar op blote voeten buiten lopen, dat is niet
meer zo eenvoudig als het klinkt. 

Lees het hele artikel...

Ga mee naar buiten!
Lentebloeiers

De aanvraagstukken zijn verstuurd en
we duimen nu dat de aanvraag
gehonoreerd wordt om dit boeiende
project mogelijk te maken.

Workshop
Starthulptraject
groene schoolpleinen

We kijken terug op een geslaagde online
bijeenkomst voor de introductie van het
Starthulptraject door Marjan Deurloo en
Fabian Brökelmann 14 april jl. met 25
deelnemers.

Op 30 juni 2021 zal deze online sessie
een vervolg krijgen met een
verdiepende workshop op een van de
scholen in Amersfoort, die het traject
succesvol hebben doorlopen.

Meld je hier aan voor deelname aan de
workshop
 

Springzaad werkt mee
aan de Groene
Revolutie Zeeland

Schoolpleinen of groene plekken
aangrenzend aan de school spelen een
sleutelrol in het versterken van de
(her)verbinding van kinderen en natuur
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Na een warme februari volgde een koud voorjaar.
Allerlei planten bloeiden daardoor wat later en ook
lang zoals vroegelingetje, speenkruid met zijn gele
sterretjes en klein hoefblad. Maar tegen eind april en
in mei zijn er weer andere planten te ontdekken op
speelterreinen, in parken en bermen zoals paarse
dovenetel, paardenbloem, madeliefje, witte
dovenetel en hondsdraf. Het is de moeite waard om
die eens goed te bekijken, ook om te ontdekken
welke insecten de bloemen bezoeken en welke
andere kleine dieren ervan eten.  

Lees  het hier...

Column: De kleine waarheid

En zo bevinden wij ons precies op een kantelpunt! De
wind uit het zuiden tovert ons landje met een
handomdraai de lente in, maar met onze korte broek
nog langszij en blauwe knieën worden wij de volgende
dag verrast met sneeuw en een felle koude wind uit
het noorden. Juist dan geniet ik want deze contrasten
!uisteren over beweging en kondigen verandering
aan. Laat maar schuren – denk ik- zo krijgen nieuwe

in deze tijd. IVN Zeeland, GGD Zeeland
en de Hogeschool Zeeland hebben
daarom in 2020 het project ‘de Groene
(r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen’ in
het leven geroepen. De ambitie is dat
binnen maximaal 1 schoolgeneratie
álle Zeeuwse scholen de beschikking
hebben over hun eigen groene speel-
en leerplek.
Dit jaar werkt Springzaad mee aan de
Groene Revolutie.

Lees hier meer...

Presentatie
Starthulptraject op
Nationaal Gezonde
Scholen Congres
Inspiratiedag Groen-
blauwe Schoolpleinen
19 mei 2021

Regioconsulenten Marjan Deurloo
(Noord-Veluwe) en Fabian
Brökelmann (Amersfoort)
presenteren op de inspiratiedag het
Starthulptraject, een methode om
samen met scholen, gemeente en
procesbegeleider een goede basis te
creëren waarmee schoolpleinen
kwalitatief goed en duurzaam
vergroend kunnen worden. Deze
methode is ontwikkeld in Amersfoort
en inmiddels ook ingezet in Rhenen
en Harderwijk.

Lees hier het programma van de dag

Meld je hier aan
 

Stapsgewijs naar een
Groen schoolplein
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knoppen op onverwachtse plekken de kans om door
de stugge bast heen te breken. 

“Stuifsneeuw rukt aan de roze bruidsluier van de
prunus en daagt in een felle jacht het zonlicht uit”

Tegelijkertijd is de angst voor het onbekende niet weg
te redeneren: de witte vlekken op oude landkaarten
werden ingetekend met de woorden “ hier zijn
draken” oftewel pas op- gevaar! 

Lees het hele artikel...

Jong Leren Eten;
Voedseleducatie voor ieder kind
in Nederland

Jong Leren Eten is een programma opgezet vanuit
het Ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit, met als doel om zoveel mogelijk
kinderen en jongeren structureel in aanraking te
laten komen met voedseleducatie. Belangrijk hierbij
is het ervaringsgerichte leren, zodat kinderen door
te doen en zelf te ervaren van alles leren over
gezonde voeding. De drie pijlers waarop het
programma is gebouwd, zijn: moestuinieren,
kooklessen en boerderijeducatie. Scholen en
kinderopvang kunnen jaarlijks de Lekker naar
Buiten!-subsidie aanvragen of contact opnemen met
de contactpersonen in hun provincie (de Jong Leren
Eten makelaars) als ze meer willen weten
of  voedseleducatie willen inbedden in het
(school)beleid. 

Lees  het hier...

De provincie Gelderland maakte over de

verschillende 

stappen naar een groen schoolplein een

reeks van "lmpjes.

bekijk deze HIER

Stripje van Jep

Kersvers Springzaadpartner Jenny van
Herrewegen heeft wat stripjes van haar
blog  www.buitenbegintdewereld.nl met
ons gedeeld.

In de volgende nieuwsbrief gaat Jenny
haar ontwerpburo JEP voorstellen.

Lees hier de rest van de strip

Geen breaking nieuws,
maar nog steeds niet
overal gerealiseerd:
het Speelweefsel

De Stad Antwerpen wil dankzij haar

speelweefsel-plannen de routes die
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Stageperiode Jurek afgerond

Inmiddels zit mijn stageperiode er weer op en is het
tijd voor terugblik.
Ik zal eerst even herhalen welke drie opdrachten ik
heb uitgevoerd tijdens mijn ruime tien weken
durende stageperiode. De eerste en overkoepelende
opdracht was het inventariseren van speelnatuur in
Nederland. De tweede opdracht was het opstellen
van een aantal FAQ’s en de laatste opdracht was een
inventarisatie van onderhoud rondom speelnatuur. 
Ik heb een zeer leuke stageperiode achter de rug en
ik heb veel moois gezien in heel het land! Ik heb
interessante dingen gezien en inspirerende mensen
gesproken! Ik heb dan ook een groot compliment
voor iedereen die betrokken is bij speelnatuur!
Doormiddel van speelnatuur versterken we die band
tussen mens en natuur weer!

Lees het hele artikel...

Boekrecensie 'Uitdagend
speelplezier': Frisse gids voor
inspecties speelomgevingen

Een compact handboek voor iedereen die bezig is met
uitdagend speelplezier
Dit boek is een uitstekende en inspirerende inleiding

kinderen vaak gebruiken veiliger en

plezieriger maken. 

Rewild your kids

Lees HIER dit interessante artikel uit
'The Conversation'
 

Last but not least.....

Met gemengde gevoelens ontving het

secretariaat een reeks berichten uit

Amsterdam als een soort stripverhaal...

wat lijkt op een karikatuur blijkt helaas

de werkelijkheid te zijn...

Als dit is wat er overblijft van de groene

wensen en dromen van mensen, omdat

de randvoorwaarden nou een keer zo

zijn, als ze zijn.... 'simpele toestellen

prikkelen de fantasie'...  Hoe vaak zien

we niet de laatste tijd, dat goed

bedoelde woorden, acties, inspanningen

in de loop van het proces uitgekleed en

verschraald raken en er op het einde een

zielige karikatuur van de oorspronkelijke

droom overblijft.... we doen dit met

elkaar, hoe zorgen we dat onze dromen

dwerkelijkheid mogen worden?

https://stichting-springzaad.email-provider.nl/link/phvlp1cfyp/ll8k1yu9i3/rjsotblc97/28llyiwrsx/ruxbqab8e8
https://stichting-springzaad.email-provider.nl/link/phvlp1cfyp/ll8k1yu9i3/kofxu1zhmr/28llyiwrsx/ruxbqab8e8
https://stichting-springzaad.email-provider.nl/link/phvlp1cfyp/ll8k1yu9i3/r99agwug3z/28llyiwrsx/ruxbqab8e8


voor mensen die interesse hebben in het thema
veiligheid van speelomgevingen. Ook voor de wat
meer ervaren inspecteur heeft het waarde als
naslagwerk en als leidraad voor een volledige
inspectie. En tenslotte zou ik het boek door zijn
compactheid en toegankelijkheid zelfs aan uitbaters
van speelterreinen aanbevelen die zich willen
verdiepen in de materie of streven naar een
gelijkwaardiger relatie met de inspecterende
instanties - het is helaas toch nog vaak te zien dat de
inspecteurs een klant ‘de norm’ of ‘de wet’ om de
oren slaan en de klant vervolgens alles klakkeloos
overneemt. 
Stap voor stap wordt de ‘droge’ materie omtrent de
normenreeks EN 1176 uitgelegd en toegelicht.

Lees hier meer...
 

Boekrecensie 'Leuke Groene
Dingen Doen'

Tussen de huizen en wegen op zoek gaan naar natuur?
Het boek ‘Leuke Groene Dingen Doen’ van uitgeverij
Jan van Arkel neemt je mee naar buiten en geeft je in
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vier thema’s inspiratie mee om buitenervaringen op
te doen in een stedelijke omgeving. Want natuur is, zo
blijkt, overal. 

Lees hier het hele artikel...
 

Aan deze uitgave werkten mee:
Marlies Huijzer, Sarah Los, Marjan Nijland, Sigrun Lobst

Dank voor tekst en gebruik foto's aan:
Ity Busstra, Marlies Huijzer, Sigrun Lobst, Jeanette van der Meulen,
Fabian Brokelman, IVN Zeeland, Marjan Deurloo, Martin
Stevens, Manja van de Plasse, Anno Kuindersma, Maaike Nelissen,
Jenny van Herrewegen, Jurek Minderman
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Contact Secretariaat:  Sigrun Lobst

E-mail: info@springzaad.nl

Deze e-mail is verstuurd aan info@aardrijk-sigrunlobst.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@springzaad.nl toe aan uw adresboek.
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