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Laten we het wel of niet doorgaan? Dat was aan het 
einde van de donderdag voorafgaand aan de 
Buitenlesdag dé grote vraag. Want ze gaven voor 
de volgende dag regen en harde wind op. Maar ja, 
ik had nog geen school gehoord en ook de 
natuurgidsen, die mee zouden helpen waren stil. 
Gewoon maar door laten gaan dan? 
Donderdagavond de auto ingepakt met 
schepnetjes, verrekijkers, zoekkaarten, folders, 
bakjes, een paar extra fleece jacks en nog een 
regenjas. Als ik het zelf niet nodig heb, kan ik 
wellicht er nog iemand anders blij mee maken.   

 
  Donkere wolken boven de auto’s.

Om 08.45 uur stonden alle posten en de kar voor de tocht over de Slikken gereed inclusief alle gidsen. 
Daar kwamen de auto’s aanrijden met leerlingen groep 5-6 van CBS Bosseschool uit Middelharnis, CBS 
Het Kompas en CNS Zomerland, beiden uit Stellendam. De kinderen hadden er zin in. Na een kort 
openingswoord en wat logistieke informatie kon de dag echt beginnen. De ene helft klom op de kar en 
ging met boswachter Piet de Slikken op. De andere helft bezocht de verschillende posten. Dit jaar 
waren dat Grevelingenproeverij, wieren en onderwaterleven, vogels, planten, strandvondsten en 
krabben vangen. Zelfs de harde wind en een regenbui kon de pret van de kinderen niet drukken. Er 
werd met netjes in het water geschept, gekeken door de binoculair, gesmikkeld, gegriezeld, gevist naar 
krabben, langs de waterkant gestruind, vogels gespot en naar plantjes gespeurd.  
 

 
Met schepnetjes op zoek naar waterdiertjes. 

’s Middags kwamen twee groepen van SmdB 
Koningin Beatrix uit Ouddorp en CBS Oranje 
Nassau uit Nieuwe-Tonge. Ook zij deden het 
zelfde programma en genoten zichtbaar. In 
totaal hebben 140 leerlingen deel genomen 
aan de Buitenlesdag. Iets over 15.00 uur 
werden de laatste auto’s uitgezwaaid en net 
voor de volgende regenbui was alles ingepakt 
en opgeruimd. Met knalrode wangen en totaal 
doorgewaaid stapte ik zeer tevreden de auto 
in. Het was weer een TOP buitenlesdag waarbij 
we 140 kinderen een o, zo belangrijke positieve 
natuurervaring hebben gegeven. 
  

Reuze trots ben ik op een prachtig team gidsen die weer, wind en kou hebben getrotseerd. DirkJan, 
Kirsten, Lenie, Adrie, Cor, Arie, Geert, Ellie, Anja, Ineke Hoek, Ineke Markus, Piet, Noëlle, Dylan en René 
mede dankzij jullie enthousiasme is de dag weer een groot succes geworden!  
 
Onze Thoolse natuurgids Lenie heeft via de mail nog een nabeschouwing gegeven. Hiervan is een apart 
verslag gemaakt.  
  
   
  



   
Krabben vangen, altijd een groot succes!   Grevelingenproeverij 

   
Kijken wat er uit het water is gehaald.    Regen en wind mag de pret niet drukken. 

  
Twee Zeenaalden, Dikkopjes en Garnalen.  De post Strandvondsten. 
 

 


