
 
 
 
 
 
 
 
 

Haaksbergen, 28 februari 2018 
 

Project Grintenbosch VOORJAAR 2018 
 
 
Beste leerkrachten, 
 
De jaarlijkse activiteiten Waterproeven (groepen 6) en Vogels (groepen 7), georganiseerd door 
Natuurmonumenten en IVN, komen er weer aan!  
Locatie: Grintenbosch. 
 
Hieronder vindt u per project de data waarop het project loopt en het aantal begeleiders dat per groep 
nodig is. Informatie over aanmelden en aanvullende informatie vindt u op blz. 2.  
 

Groep 7 Vogels 
Maandag 19 tot en met donderdag 29 maart 2018  (vrijdag 30 maart is Goede Vrijdag) 

Alleen op de A- en B-tijden (8.45-10.15 uur en 10.30-12.00 uur). 
 
Per klas hebben we nodig: in ieder geval één leerkracht. 
Ouders zijn niet noodzakelijk voor begeleiding van de leerlingen omdat deze oud genoeg zijn om 
zelfstandig te kunnen werken. Ouders kunnen wel rondlopen en de leerlingen helpen. 
 
Ter voorbereiding verzoeken wij u om de leerlingen onderstaand filmpje te laten zien: 

 Flier & Fluiter (duur: 6:37 minuten) 
 

Groep 6 Waterproeven 
Maandag 9 april tot en met vrijdag 20 april 2018   

 
Per klas hebben we nodig: 3 begeleiders, bestaande uit leerkrachten en ouders. 
Taken voor de begeleiders: een begeleider begeleidt de opdrachten bij de poel, een begeleider 
begeleidt de opdrachten bij de watermeter en een begeleider bij de Kataeker (schuurtje) om de 
opdrachten in te nemen en te wisselen. 
De vrijwilligers van Natuurmonumenten en IVN begeleiden de kinderen bij de opdrachten in de Kataeker. 
 
 
Voor elke groep gelden de volgende tijdstippen. LET OP! Op de woensdag vervalt altijd de C-Tijd. 

A-tijd 8.45 – 10.15 uur 

B-tijd 10.30 – 12.00 uur 

C-tijd 13.45 – 15.15 uur (of desgewenst een aangepast tijdstip) 

 
  

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/grintenbosch/flier-fluiter


 
U kunt uw groep aanmelden tot en met uiterlijk donderdag 8 maart 2018 op de website van het 
Haaksbergs Onderwijs Overleg (H2O): www.basisonderwijshaaksbergen.nl - externe instanties - 
Grintenbosch - programma.  
Klik in het menu links op het juiste onderdeel, en vervolgens onderaan op de link naar het formulier.  
 
Belangrijk!  
Combinatiegroepen mogen meedoen aan het programma. We gaan er dan wel vanuit dat deze groep 
niet later dit schooljaar ook nog aan een andere activiteit van het Grintenbosch deelneemt.  
Er geldt een maximum van 32 leerlingen per groep. Bij een groter aantal splitsen wij de groep alsnog op. 
 
Per klas willen we graag weten naar welke dag en welk tijdstip de eerste en tweede voorkeur uit gaat 
en op welke dagen en tijdstippen u absoluut niet kunt. 
Bij de planning wordt vooral uitgegaan van wat hier is aangegeven, dus wilt u dit in ieder geval invullen. 
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.  
 
Nadat de indeling is gemaakt ontvangt u het bezoekrooster zo snel mogelijk. 
Wij gaan ervan uit u het bezoekrooster uiterlijk maandag 12 maart te kunnen toesturen.  
 

Aanvullende informatie 
Om onduidelijkheden te voorkomen willen wij graag benadrukken dat de verantwoordelijkheid over de 
kinderen ligt bij de leerkracht. Dit wil zeggen dat we verwachten dat de kinderen onze gebieden met 
respect betreden. 
 
U bent vrij om onderling te ruilen met andere scholen en klassen.  
Wij vragen u dan wel om dit ook door te geven via fionaboonk@gmail.com, net als eventuele 
afmeldingen.  
 
Meer informatie over alle activiteiten vindt u op www.basisonderwijshaaksbergen.nl - externe instanties 
- Grintenbosch. 
Voor telefonische bereikbaarheid, o.a. in het bos zie de  contactpagina.  
 
Verder is het goed om te weten dat een vrijwilliger de klas op zal wachten bij het houten hek aan de 
Geukerdijk in Haaksbergen (schuin tegenover het fietscrossterrein).  
 
We kijken uit naar een gezellige middag of ochtend met u en uw leerlingen.  
 
Tot in het Grintenbosch! 
 
Namens Werkgroep ‘Grintenbosch’, 
 
Fiona Boonk, Linda Zwanziger en Cor Kramer 
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