GROEP 7 & 8 - AARDE
Wijst,wat is dat?

LESINHOUD
Het wijstverschijnsel is iets heel bijzonders. Het komt heel weinig voor.
Doordat er lang geleden een aardbeving plaatsvond, is er een breuk in de bodem ontstaan. Een
vreemd gevolg hiervan is, dat in de zg. wijstgebieden hooggelegen gronden nat zijn en lage delen
droog.
Dit heeft grote gevolgen voor de flora en de fauna. Kenmerkend is het oranje roestwater dat
zichtbaar is in sloten en vijvers.
Hoe is het wijstverschijnsel ontstaan? Waar komt het voor? Wat kun je ervan zien? Welke dieren
en planten kun je er vinden? Allemaal vragen rond dit voor kinderen toch wel erg abstracte thema.

LESACTIVITEIT
Hoe ziet de les eruit?
Na een introductie op het natuurcentrum gaan de kinderen naar het beekdal van Slabroek met
allerlei onderzoeksmaterialen. Ze onderzoeken, water, stenen, planten, dieren en bodem. Planten
worden verzameld in een plantenpers die mee naar school gaat.
Locatie
Natuurcentrum De Maashorst, alleen op ochtenden
Wanneer
maart t/m juni
Kosten
€2,00 per leerling met een minimumbedrag van €50,00 per groep.
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SCHOOLVOORBEREIDING
Inhoudelijk
De veldles ‘WIJST, wat is dat?’ moet wel van tevoren op school worden voorbereid, anders duurt
de introductie veel te lang. Voor het infoblad ‘Voorbereiding wijstverschijnsel’ klik hier.
Achtergrondinformatie is ook te vinden op de
website. Klik hier.
Organisatorisch
Op school maakt u maximaal 6 groepjes van 4-6 kinderen. Bij ieder groepje moet gedurende het
bezoek een begeleidende volwassene zijn. Bespreek met de begeleiders van tevoren de gang van
zaken. Laat hen zorgen voor een horloge en geschikte kleding. Maak eventueel gebruik van de
begeleidersbrief.

NA AFLOOP OP SCHOOL
Afronding
Met de gevonden spullen en met een werkboekje dat de leerkracht ontvangt kan op school een
verwerking plaatsvinden: Bv. tentoonstelling, presentatie, werkstuk…
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