Informatie voor de leerkracht

Beste leerkracht,

Voor je ligt Het Strandlopertje, een prachtig natuurtijdschrift voor de leerlingen van groep 6!
Met Het Strandlopertje kunnen de kinderen met hun ouders of met de klas op ontdekkingstocht in de
prachtige natuur in de directe omgeving van school of thuis!
Een groot aantal verschillende leefomgevingen worden aan de kinderen voorgesteld, van strand en
duinen tot bos en bollenland. Steeds worden de kinderen gestimuleerd de bijzonderheden van een
gebied zelf te ontdekken, ook komen er leuke opdrachten en puzzels voorbij.
Het Strandlopertje is een uitgave van de Vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk en
samengesteld door vrijwilligers. Het is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de
Vereniging de Oude Dorpskern (Noordwijk) waarbij de opbrengst van de muzikale kerstwandeling is
gedoneerd aan onze vereniging met als opdracht dat het ingezet zou worden voor de jeugd.
Je kunt Het Strandlopertje meegeven aan de kinderen uit je groep. Leuker is het natuurlijk om met de
groep mee aan de slag te gaan. Het tijdschrift is prima in te zetten voor de natuurlessen. Een
waardevolle aanvulling op het curriculum! De herkenbaarheid van de natuur dichtbij draagt er zeker
toe bij dat de natuur voor de leerlingen gaat leven. Het opdoen van kennis door het te ervaren is iets
wat kinderen niet meer vergeten! Wil je met je groep zelf de natuur in en hier begeleiding bij van een
vrijwillige natuurgids van onze vereniging, neem dan contact op via
janverweycentrum@strandloper.nl, dan bekijken we de mogelijkheden.
Op onze site (www.strandloper.nl) staat ook informatie over het Natuurcentrum Jan Verwey in
Noordwijk waaraan je met je groep op afspraak en begeleidt door vrijwilligers een actief educatief
bezoek kunt brengen.
We wensen jou en de leerlingen veel plezier met Het Strandlopertje en met het ontdekken van de
natuur in onze prachtige omgeving!
Hartelijke groet!
Werkgroep Het Strandlopertje
Annet de Willigen, Petra Sonius, Gab de Croock, Jaap Eisenga en Ruurd Eisenga

Het jeugdtijdschrift heeft de naam Het Strandlopertje gekregen waarmee
het is vernoemd naar de vogel die het logo is van onze vereniging: De
drieteenstrandloper. De drieteenstrandloper is met name in de winter
actief op het strand dus ook in de gemeente Noordwijk. Zij zoeken in
groepjes naar voedsel in de vloedlijn waarbij ze heen en weer rennen voor
de golven uit en terugrennen wanneer de golf zich terugtrekt om te zien of
er wat eetbaars is aangespoeld. Dit rennen gaat zo snel dat de pootjes
daarbij nauwelijks zichtbaar zijn!
Foto: Jan Hendriks

Beste leerkracht,
Om Het Strandlopertje te introduceren als lokaal jeugdtijdschrift
hebben we een aantal mogelijkheden bedacht.
1. Bekijk het filmpje over de natuur in onze leefomgeving via Wie zijn wij? – Strandloper of
50 jaar Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk - YouTube
2. Laat ter introductie van het Strandlopertje de leerlingen onderstaande Quiz maken waarbij ze
de antwoorden steeds per hoofdstuk kunnen vinden in het tijdschrift.
3. Vergeet niet met de klas naar buiten te gaan, daar gebeurt het! Stuur voor het aanvragen van
een excursie een mail naar: janverweycentrum@strandloper.nl, dan bekijken we graag de
mogelijkheden.

Quiz voor bij Het Strandlopertje:
Bos: welke watervogel is niet waterdicht? Antwoord: Aalscholver, zie korte filmpjes:
Jagende aalscholver: https://youtu.be/twlfhE_lnKk + met
prooi/jagend: https://youtu.be/HnSZ1-4QEu4 opdrogen: https://youtu.be/RmBsoZI_3PA
Duin: welk dier eet zijn eigen poepjes? Antwoord: Konijn, zie filmpje waarom ze dat doen.
https://youtu.be/KC6oTrrR90E
Bollenland: hoe hoog kan een Veldleeuwerik vliegen om te zingen? Antwoord: 100 meter!
Een filmpje van een nest van de veldleeuwerik en zijn zang https://youtu.be/IkPoAIUwXvU
Weiland: ken jij een vogel die zijn eigen naam roept? Laat geluiden horen zonder dat de
leerlingen het antwoord kunnen zien:
Grutto: Grutto | Vogelbescherming
Kievit: Kievit | Vogelbescherming
Geen weidevogels, maar ook leuk om te laten raden:
Koekoek: Koekoek | Vogelbescherming
Tiftjaf: Tjiftjaf | Vogelbescherming
Tuin: welke prikplant is voor de rupsen van veel vlinders belangrijk voedsel? Antwoord:
brandnetel, zie filmpje rupsen op brandnetel https://youtu.be/i9rG88Vdh9g
Vogels: welke tuinvogel kan het lied van andere vogels nadoen? - Nee, geen papegaai!
Antwoord spreeuw, met geluid: Spreeuw | Vogelbescherming met
filmpje: https://youtu.be/uen-gSQEPZY
Strand: Hoeveel armen heeft een zeester? Antwoord: normaal 5, maar soms mist hij een arm
of groeien er armen extra aan. Zie filmpje van een jagende zeester:
https://youtu.be/J3w2rhfo53Q

Veel plezier met het samen ontdekken van de Natuur!

