
Volgende week

• De zee quiz. Vinden nieuwe kennis ook wel leuk

• Youtube?

• Iets schrijven



Buurtpraat
Een initiatief voor buurtbewoners die behoefte hebben aan een praatje, 

gezelligheid & gezamenlijke activiteit.



Groei en bloei



Vandaag

• 1.Groei & bloei: Iets meegenomen? 

• Taalspel

• Welk dier past bij u?

• Zin in actie

• De Vogelklas

• Evaluatie & volgende week



Jos



Taalspel



Dieren zijn net mensen.
Aan welke dieren worden de volgende eigenschappen toegeschreven?

1.Zo trouw als een ……………………………….. 

2.Zo doof als een …………………………………. 

3.Zo moedig als een ……………………………… 

4.Zo sterk als een …………………………………. 

5.Zo ijverig als een ……………………………….. 

6.Zo sluw als een …………………………………. 

7.Zo onschuldig als een ………………………….. 

8.Zo arm als een ………………………………….. 

9.Zo nijdig als een ………………………………... 

10.Zo vies ale een ………………………………… 

11.Zo rood als een………………………………… 

12.Zo fris als een …………………………………. 

13.Zo koppig als een ……………………………... 

14.Zo ziek als een ………………………………… 

15.Zo grijs als een ………………………………… 

16.Zo blind als een ……………………………….. 

17.Zo langzaam als een ………………………… 

18.Zo gezond als een …………………………….. 

19.Zo dartel als een ………………………………. 

20.Zo onnozel als een ……………………………. 

21.Zo mak als een ………………………………… 

22.Zo dom als een ………………………………... 

23.Zo trots als een ………………………………... 

24.Zozwart als een ……………………………….. 

25.Zo bang als een ……………………………….. 



Spreken & Luisteren



Welke foto
hoort bij u?

Vertel over uw dieren (van 
vroeger)



Zin in actie



De beurt is aan…
• Noem een plant, boom, of bloem met een A, 

• Geef de beurt aan de volgende, die noemt een 
plant, boom, bloem met een B 

• en zo verder tot Z 

• De beurt wordt zo snel mogelijk doorgegooi! 



Lezen en Schrijven



De Vogelklas

• Hoewel er in het lokaal van meester 
Schot flink wat herstellende vogels 
leefden, stonk het er niet. De leerlingen 
waren verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de hokken. 
Aangestoken door de liefde voor natuur 
zijn veel leerlingen bioloog of 
dierenarts geworden. 





Schot was begin jaren vijftig een enthousiaste leraar op 
de Ericaschool, een basisschool (toen heette het nog 
lagere school) in de arbeiderswijk Feijenoord. In het 
naoorlogse Rotterdam wilde het stadsbestuur extra 
aandacht voor de jeugd. Een speciaal daarvoor 
ingestelde commissie richtte schoolclubs op voor 
allerlei disciplines: handenarbeid, gymnastiek, 
zwemmen, tekenen. Meester Schot had een grote liefde 
voor alles wat groeide, bloeide en leefde in de natuur, 
dus richtte hij een natuurstudieclub op. Regelmatig 
trok hij met zijn leerlingen op de vrije 
woensdagmiddag de natuur in. Tijdens deze 
ontdekkingstochten troffen Schot en zijn leerlingen zo 
nu en dan een gewond vogeltje aan. Dat werd dan 
meegenomen naar school en liefdevol verzorgd. Het 
lokaal van Schot werd zo een vogelopvang - de 
Vogelklas was geboren. 



De leerlingen maakten hun sommen terwijl een herstellende reiger hen 
hooghartig aankeek vanaf de ladekast. Ze hadden als vanzelf een zakdoek bij 
de hand om vogelpoep van de schouder of het proefwerkblaadje af te vegen. 
Stinken deed het er niet, de leerlingen waren verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de hokken. Toen er een tweede lokaal beschikbaar kwam, 
kwam er ook een zwembad bij voor gewonde zwanen. De schoolleiding vond 
het allemaal prima. Die Schot, die ging zijn gang maar. 



Maar je kunt toch geen dictee maken 
met zoveel afleiding om je heen? 

Daar lette de meester wel op. "Het werk werd gewoon 
gedaan", zegt Van der Mussele. Schot was streng maar 
rechtvaardig. En maakte ook promotie: hij vertrok naar de 
middelbare school. Daar had hij geen eigen lokaal meer, 
maar de ruimte met vogelkooien bij de oude basisschool 
bleef bestaan. "Ik vond het gewoon spannend om naar zijn 
les te gaan, hij kon zo goed vertellen", vertelt oud-leerling 
Tineke Lammerse (61). "Dan ging je weer naar de oude 
vogelklas, dan naar de botanische tuin, of naar de toren om 
een nest torenvalkjes te zien." Ook de natuurclub bleef, 
steeds meer leerlingen sloten zich aan. Zo ook Annette de 
Bus (61). Niet alleen elke vrije woensdagmiddag doken de 
leerlingen en ex-leerlingen de natuur in, ook elke zaterdag. 
Door sloten baggeren, klimmen en klauteren. De Bus, 
enthousiast: "Ik vond niks zo leuk als zo smerig mogelijk in 
de tram terug naar huis te zitten." Van der Mussele: "Ik ben 
sinds mijn twaalfde geen zaterdag meer thuis geweest." 



Stichting de Vogelklas

Tussen 1950 en 1980 hebben Karel Schot en zijn volgelingen naar 
schatting 50.000 dieren, met name vogels, verzorgd. In mei 1980 
stierf de populaire biologieleraar onverwachts op 53-jarige leeftijd. 
Een drama, vertellen Van der Mussele en De Bus, die toen nog 
steeds als vrijwilliger bij de natuurclub actief waren. Ze besloten 
zijn werk voort te zetten. Van der Mussele richtte met een groep van 
zeven ex-leerlingen Stichting DeVogelklas op. Het principe was 
hetzelfde: opvang voor vogels en de natuur in met de jeugd. De 
opvang moest professionaliseren, er stond immers geen docent 
meer voor de klas die samen met zijn leerlingen tijdens de les voor 
de vogels kon zorgen. De zorg voor de dieren kwam in handen van 
vrijwilligers, veelal oud-leerlingen van Schot die aangestoken 
werden door zijn liefde voor de natuur. 

Opvang voor gewonde vogels nog steeds actief. Stichting De 
Vogelklas vangt jaarlijks zo'n tienduizend gewonde vogels en 
andere wilde dieren op in samenwerking met de dierenambulance. 



Welke meester of juf 
heeft op jou een 
blijvende indruk 
achtergelaten?

Kreeg je ook les over de natuur?



Optioneel: Groei en bloei in uw buurt



Groei en bloei 
in en om uw 
huis

• Wat vindt u van “groei en bloei” bij uw woning of 
woonvoorziening? 

• Wat zou u graag verbeterd of veranderd willen 
hebben? 

• Tips en tricks?



De digitafel



Natuurmuziek

Youtube?



Natuur in de buurt




