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BERICHTEN 13                                       13 maart  2020 

 

Kalender: 

 
n.b. Er volgt vanmiddag een extra Berichten betreffende de maatregelen omtrent het coronavirus 

 

Nieuws van de directie: 
Twee weken geleden zijn we gestart met ons thema over Suriname. De kinderen en wij ook, 
genieten altijd enorm van deze jaarlijkse themaweken, waarin we schoolbreed en vakover-
stijgend met elkaar dingen leren over één bepaald onderwerp of land. De kinderen hebben de 
afgelopen weken al heel veel geleerd over Suriname en er zijn ook al prachtige dingen gemaakt 
op creatief gebied. Helaas zorgt het coronavirus er nu voor dat een aantal afgesproken 
uitstapjes geen doorgang zullen vinden. Twee middenbouwgroepen zijn vorige week gelukkig 
al naar het Tropenmuseum geweest. De middenbouwgroep van Tess en Kelly en de 
bovenbouwgroepen zullen hun uitstapje helaas niet kunnen doen want het Tropenmuseum is 
gesloten. We hopen natuurlijk dat deze groepen op een later moment in het jaar alsnog 
kunnen gaan. Ook de afsluiting van ons thema over Suriname, die gepland staat op 
woensdag 25 maart, gaat niet door.  
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Thema 
In de onderbouw wordt heel veel geleerd over Suriname. Er is geleerd waar het land ligt, wat 
de hoofdstad is en nog veel meer. Misschien vertellen de kinderen er thuis wel over.  
We houden het natuurlijk vooral praktisch. Er zijn jungledieren geknutseld; de luiaard, de 
schildpad en de ara zijn te bewonderen in de klas. Het onderbouwplein is een ware jungle 
geworden met knuffels van de kinderen. Met alle activiteiten zijn we weer geholpen door 
enthousiaste ouders! 

Maandag 16 Dinsdag 17 Woensdag 18 Donderdag 19 Vrijdag 20 
     

Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 
  Afsluiting Thema 

15.30-17.30 uur 
 Berichten 14 
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De moeder van Jamie-Lee heeft koekjes voor ons meegenomen uit Suriname.  
De moeder van Liam heeft Bojo voor iedereen gebakken en de moeder van Constantijn heeft 
een “spreekbeurt” gegeven over Suriname. Vrijdag zijn Surinaamse koekjes gebakken en 
opgegeten. Er worden Surinaamse liedjes geoefend bij Christiaan waarbij we onze heupen flink 
laten schudden. Aankomende week gaan we ook Surinaams fruit samen schoonmaken en 
opeten. 
 

Ingezonden berichten: 
Zorgen om Het Twiske 
Voor wie de pers een beetje volgt: 
Vanuit IVN Twiske is zorg uitgesproken n.a.v. het 
concept Ambitiedocument Twiske Waterland. Wie dit 
document en reacties van IVN Twiske daarop in wil zien, kan contact opnemen met bestuur 
IVN Twiske via secretaris@ivntwiske.nl. In genoemd document dreigen natuurwaarden in Het 
Twiske (Natura 2000 status sinds 2013) ondergeschikt te raken aan recreatieve evenementen. 
In het document worden bijvoorbeeld 23 lange termijndoelen voor recreatie genoemd tegen 7 
voor natuur.  
Tegelijkertijd met dit document speelden er zaken als aanvragen voor ontheffing Lentekabinet 
en Welcome to the Future. Beiden muziekfestivals die uit willen breiden. Het Lentekabinet 
vindt eind mei plaats, broedseizoen voor veel vogels. De natuurtoets zoals in 2019 uitgevoerd 
en waarop de ontheffing voor het festival was verleend, voldoet niet aan de eisen die SOVON 
stelt. Tevens liggen er aanvragen voor ecolodges en boerengolf op De Leers bij Twiskehaven 
waar IVN Twiske ook een mening over heeft gevormd i.v.m. nadelige gevolgen voor de 
natuur en de niet juiste uitvoering van de Quickscan. 
Uit krantenartikelen meenden sommige IVN-leden op te maken dat IVN Twiske samen optrekt 
met ‘actiegroepen’. IVN Twiske is inderdaad een van de partijen die bij Provinciale Staten en 
gemeentes, zitting hebbend in recreatieschap Twiske Waterland, inspreken.  
IVN Twiske doet dit om de natuurwaarden en m.n. het belang van het gebied voor een aantal 
bedreigde vogelsoorten te benadrukken. Dit zijn de redenen waarom IVN Twiske stelt dat 
recreatieve overnachtingen niet toegestaan moeten worden en er geen uitbreiding moet 
komen van festivals. Maar IVN Twiske ziet ook de noodzaak van recreatieve elementen om 
het gebied te kunnen onderhouden en staat bijvoorbeeld niet afwijzend tegenover uitbreiding 
met horeca, mits passend binnen gebied en zich houdend aan nachtrust. Uiteraard zullen er 
IVN-leden zijn die ofwel radicaal tegen alle recreatie zijn ofwel veel meer zouden willen 
toestaan. Het bestuur en de vogelwerkgroep hebben gemeend tegen bepaalde zaken bezwaar 
aan te moeten tekenen.  
Wellicht is de ledenvergadering van 11 mei een geschikt moment om hier verder met elkaar 
over in gesprek te gaan. 
Wie eerder inzage wil in, en mee wil denken over kan dus contact opnemen via 
secretaris@ivntwiske.nl . 
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Kopij voor 
Berichten 14 
voor 26 maart 
sturen naar de 
administratie: 
berichten@m
sl.espritschole
n.nl  
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