Kinderen leren over insecten.
Door Evert en Greetje zijn op 3 vrijdagen gastlessen over insecten gegeven op basisschool ‘Het
Kompas’ in Nieuwleusen. Een kleine groep van 8 kinderen, variërend van 6 tot 11 jaar, werd van
11.15 uur tot 12.15 uur wegwijs gemaakt in de insectenwereld.
Voor de 1e les heeft Evert een presentatie gemaakt, waarbij het doel voornamelijk kennisoverdracht
en basisbegrippen van insecten is. De kinderen luisterden vol aandacht, stelden goede vragen,
vertelden uit eigen ervaringen en konden zelfs insecten nadoen.
Alle kinderen kregen een ‘Scharrelaar’ van de vereniging en werden uitgenodigd om deel te nemen
aan de jeugdactiviteiten van de Jeugdwerkgroep ‘Weer of geen Weer’ op de maandelijkse
zaterdagen.
In de 2e les gingen we op zoek naar insecten in de composthoop bij de schooltuin. Het belangrijkste
doel is het waarnemen van insecten. Er werden diverse soorten pissebedden, spinnetjes en torretjes
ontdekt.
Ook werd aan de hand van een ‘Ren je Rot’ quiz de opgedane kennis uit de vorige les getest.
Door het stellen van vragen met antwoordmogelijkheden ‘waar of niet waar’, bleven uiteindelijk de
‘beste’ over. De kinderen deden enthousiast mee en de tijd was haast te kort.
De 3e les werd besteed aan het maken van huisvesting en voedsel voor de insecten.
Het doel is het beschermen van insecten en het creëren van goede biotoop rondom eigen
huis/school. We maakten een insectenbundel van diverse soorten holle stengels voor de huisvesting.
Deze kunnen worden opgehangen in eigen tuin of rondom school.
We maakten ook zaadbollen van leem, waarin een biologisch zaadmengsel van de Cruydthoeck
wordt gekneed. Deze bollen kunnen her en der worden verspreid in de buurt van de insectenbundels
en zorgen voor voedsel voor de insecten.
Ook bij deze les deden de kinderen enthousiast mee en vloog het uur voorbij.
Uiteraard mochten de gemaakte producten mee naar huis en werd als aanvulling nog een zoekkaart
beestjes en vlinders uitgedeeld.
Het is erg dankbaar om op zo’n ‘groene’ school gastlessen te verzorgen en een aantal kinderen weer
te kunnen enthousiasmeren voor de natuur en insecten in het bijzonder.
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