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Basisschool De Spiegel (Leest) neemt deel aan de Vogelweek voor Scholen van 12
tot 16 januari 2015

LEERLINGEN OBSERVEREN VOGELS OP DRIE LOCATIES
Leerlingen van basisschool De Spiegel geven gevolg aan de oproep van
Natuurpunt om naar vogels te kijken en ze te tellen. “Vorige jaar telden we
vogels op onze eigen speelplaats. Dit jaar trekken we met de leerlingen van
drie leerjaren en hun leerkrachten naar verschillende locaties. Een groot deel
van de school vliegt dus uit”, zegt An Hereygers, directeur van basisschool De
Spiegel. Maar de achterblijvers laten zich niet onbetuigd. Zij zullen
voederplanken maken, vogelhuisjes, vogelvoer en … vogelgeluiden.
Met een telformulier in de hand gaan de kinderen uit het eerste en vierde leerjaar op
vrijdag 16 januari naar een mooie tuin in de straat achter de school en naar de
speelweide.
De ouderejaars trekken diezelfde dag naar mini-natuurgebied Bleukensweide,
gelegen op 500 meter van de school.
“Wij nemen tevens een zitstoeltje en verrekijker mee. We hopen samen met de
leerlingen een grotere variëteit aan vogels te kunnen spotten, waaronder
watervogels”, zegt meester Pol Van Dessel, medeorganisator van deze Vogelweek
op basisschool De Spiegel. Meester Pol zorgt ook samen met de leerlingen voor
voederplanken. “De kinderen gaan daarbij zelf aan de slag met werktekeningen,
zagen en spijkers. Het accent ligt dus op technische vaardigheden.”
Bij de leerlingen uit het derde leerjaar ligt het accent dan weer op creativiteit. Zij gaan
muziek maken met vogelgeluiden.
De peuters en kleuters doen ook mee. “Zij maken vogelhuisjes alsook een soort van
wormpjes bestaande uit bloem en vet dat zal dienen als vogelvoer.”
“Tijdens de Vogelweek maken onze leerlingen de schoolomgeving dus
vogelvriendelijker. De vogels krijgen een voederplank met lekker eten om strenge
winterdagen door te komen en vogelhuisjes als beschermde nestplaatsen. Wat ze
van de vogelgeluidenmuziek vinden, daar hebben we het raden naar. Ze zullen er
wel begrip voor hebben. Immers, zij weten als geen ander dat elk vogeltje fluit zoals
het gebekt is”, lacht An Hereygers.
Met de vogeltelling brengt Natuurpunt de verschillende vogelpopulaties in onze regio
in kaart.
Basisschool De Spiegel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200
leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen de grootste scholengroep van het land.
De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-opden-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik Ruts.

