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Veldbiologie   
U gelooft ons echt niet…. echt niet… echt niet…. 

Wat gelooft u niet? Nou dat wij de kinderen zelf wakker hebben moeten 

maken. Huh wat? Nee, dat gelooft u niet….. toch. 

Om half acht zijn meester Tim en juf Bo maar eens naar boven gegaan om 

de kinderen wakker te maken. Corveeeeee!!! Aantreden anders zijn de 

tafels niet gedekt.   De andere kinderen rustig aankleden en om acht  

 

Acht uur!!!! Geen kinderen te zien…                Dus om 10 

over acht iedereen maar eens geroepen om naar 

beneden te komen…..  Aaaaaannnn taaaaaafelll!!!  

Was iedereen nou op tijd voor het ontbijt?? We hebben  

nog één lege stoel. Is die  van de leiding?? Ja hoor maar 

we noemen geen namen hoor meester D i o n!! 

                                

                     Weet u trouwens hoeveel sneetjes brood er 

gemiddeld worden gegeten door de kinderen?   Nou 14 

broden x 25 sneetjes : 53 = 6.60 sneetjes brood….  

Er wordt zoveeeeeel gegeten… Niet alleen brood maar ook de warme maaltijden gaan er 

goed in… Gezellig hoor… U krijgt e.d.d. de rekening nog wel thuis gepresenteerd, omdat we 

meer hebben uitgegeven aan het eten.   (grapje) 

  En het verhaal van Herman en Peter 

(kookploeg) . Herman en Peter zijn een 

tweeling. De een is op 31 december jarig en 

de ander op 1 januari…. Toch is het een 

tweeling maaaaaar WIE is nu WIE? 

Is die kleinere Peter of die grotere? De een 

heeft meer een baardje dan de ander! 

Maar hé wat raar nu zit Peter weer bij het 

naambordje van Herman en Herman weer 

bij het bordje van Peter……. De kinderen 

snappen er soms helemaal niets meer…. En 

wij ook niet  

 

 

Na het ontbijt, tanden poetsen, haren in de gel en doe maar wel je regenlaarzen aan, maar 

laat de regenpakken lekker hangen en hup heerlijk naar buiten …. 

Vrije tijd… Je mag zover gaan als dat je de schoolbel hoort……  

U  begrijpt grenzen worden verlegd.  

 

 

 



Na de uitleg in de kapschuur door Laura van IVN, een glas water of limonade en een heerlijk 

snoepje, gingen de kinderen op weg naar het bos om vandaag de 4 stations van Veldbiologie 

te onderzoeken. Via de koeiensnelweg naar de  plaats van bestemming. 

Koeiensnelweg?? Weet u wat dat is? Nee… vraag het uw zoon/dochter. Zij kunnen hier vast 

meer over vertellen. 

 

Grondboringen. 

Met een echte grond-boor “draaien totdat we misselijk worden.” 

“Draaien tot je een ons weegt.” 

“Draaien tot je aan de andere kant van de wereld bent.” 

Ik word er helemaal draaierig van! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomen meten 

Met verschillende  

hulpmiddelen  

ontdekten we hoe  

hoog een boom kan  

zijn. Dit is alleen  

mogelijk door goede 

samenwerking en  

het goede materiaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Tim moest een boom knuffelen ( voelen) …. Daarna moest hij raden met welke boom 

hij had geknuffeld 
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                                 Diersporen. 

Welk dier was hier??? Volg je neus en 

gezond verstand en je komt uit bij de 

schuilplaats van het dier. Met behulp van 

de nodige loepjes, slangetje, potjes, 

pannetje werden de nodige kriebel- 

friemel–frutsel dieren gevonden.  

 

Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we alle stations hadden doorlopen gingen we weer terug naar het kamphuis waar we 

opgewacht werden door de kookouders met  emmers water om onze handen weer een 

beetje redelijk te krijgen. Onze lunch hebben we weer heerlijk in de buitenlucht opgegeten 

Daarna heeeeeeel even vrije tijd, want alle ontdekkingen van vanmorgen werden in het 

Woldhuis verwerkt in de werkweekboekjes. Gelukkig maar, want nu kunt u ook alles thuis nog 

eens goed bekijken.  

Waterdiertjes.  

Met een schepnet langs de 

waterkant. Kijken wat er zoal leeft 

in de sloot. Dit werd opgezocht 

op de zoekkaarten.  

 



Vandaag helaas geen visite uit Aalsmeer …..We hebben ALLE collega’s wel gemist 

vanmiddag hoor…..Nu moeten we de zelfgemaakte cake van Stiny zelf maar 

opeten….. vinden de kinderen helemaal niet erg….. 

 

De grote velling van een boom kon dit jaar helaas niet doorgaan. Er is hier net een 

nieuwe boswachter en die moet eerst het bos goed verkennen voordat hij een grote 

boom om gaat halen.  Helaas voor ons allemaal, want dit was altijd wel een grote sensatie. 

 

Dan maar een ander feestje gebouwd. 

Ja ik schrijf nu mijn eigen verhaal… wel 

raar, want meestal schrijf ik over de dag 

of over Uw kinderen. ….. juf Corrieeee… 

juf Corriiieee, ju Corriiieeeee 

Kom even buiten….  Toen ik buiten 

kwam zaten alle kinderen mij op te 

wachten. Wat was hier aan de hand?? 

Ik had op school laten vallen dat ik al 

voor de 25e keer mee op werkweek 

ging..  Dat was niet tegen 

dovemansoren gezegd…  

Hè meester Antoine. 

Juf Monique stelde mij de vraag of ik wist 

waarom ik moest komen. Ja en toen had 

ik wel het vermoeden dat het daarover 

zou gaan. Ik werd toegesproken en gefeliciteerd door juf Marian en juf Monique. Een medaille 

werd omgehangen en ik kreeg een grote schijf met alle namen van de kinderen erop. De 

boomschijf heet de Corrie Schijf-schijf.   

De kinderen hebben me allemaal toegezongen en er kwam een heerlijke taart met vuurwerk 

en 60 gebakjes de hoek om….  Ik vond het toch wel erg leuk en ik waardeer het zeer! 

 

Na de limonade en het gebakje gingen we weer over tot de 

orde van de dag. 

Er waren drie stations  slagbal, levend stratego en boompje 

wisselen. 

Rennen, vliegen, heerlijk buiten  

 

 

 

 

Ondertussen werd het  

kampvuur weer aangestoken  

door Herman en Peter, of was 

het Peter en Herman?    

Tussendoor heerlijk pinda’s  

gedopt bij het vuur en op 

naar het volgende spel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uit  de keuken kwam al een heerlijke geur. Het lijkt niet op de geur  

van spruitjes het lijkt wel nasi. Inderdaad nasi!  Ook hier werd weer flink van  

gegeten met als toetje bladerdeeg met appeltjes en vanille vla.   Wat een  

verwennerij hier in Apeldoorn. 

 

Na het eten hebben ze hun dagverslag gemaakt en ook de kamers werden weer 

gecontroleerd op netheid…. Nou dat lukt hier en daar soms niet helemaal. 

Ik hoop dat ze thuis netter zijn en laten we denken dat het hier met de drukte van de hele dag 

te maken heeft. 

En dan het bos weer in…. Is het al donker genoeg?. Het moet hartstikke donker zijn voor het 

dierengeluidenspel…..Daar gingen ze in groepjes van 4 kinderen het donkere bos in, waar onze 

levende dieren (collega’s) verstopt zaten als een hond, kat, haan, ooievaar, specht, koe en 

nog een aantal beesten en alle groepjes in de gaten hielden. Al gillend gingen zij op pad.  

Ze namen hun taak heel serieus en al snel begonnen ze het erg leuk te vinden…  

 

. 

 

 

Terug naar het kamphuis, douchen, tekencontrole, pyjama aan, tanden poetsen en nog 

candlelight. 

 

U begrijpt het al….. na de candlelight  was het afgelopen en het was 

natuurlijk  bijna twaalf uur…. Floris die morgen officieel jarig is hebben we 

nu alvast toegezongen, vuurwerk, slingers feest alom.  Big smile, natuurlijk. 

Nog 20 seconden: 20, 19,18, 17, 16 ……….. en hij werd door 53 kinderen 

en 10 leiding toegezongen. “Lang zal hij leven”, Hij kreeg veel felicitaties  

en het cadeautje komt morgenochtend als hij echt jarig is, dan doen we 

het nog eens dunnetjes over.   

 

En toen, toen was het de hoogste tijd om naar bed te gaan….. 

Maar aangezien dit bericht om 22.16 uur is geschreven dan snapt u  

wel dat we niet om 00:00 uur Floris  hebben toegezongen maar twee 

uurtjes eerder…. De kinderen hebben echt geen benul van tijd hier en  

zijn ’s avonds blij dat ze op bed liggen.  

Nog even na kletsen en dan heerlijk slapen. 

 

Tot morgen! 

 

 

 

Veel groeten van ons allemaal 
 



 

Uit het zonnige Apeldoorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


