Met kinderen aan het werk in natuur en landschap
Informatie voor ouders
Via school of vereniging heeft u vernomen dat uw kind een dagje in de natuur gaat werken. De stichting IKL
begeleidt dit soort werkdagen en coördineert werkdagen die weer door lokale vrijwilligers worden
georganiseerd. Met deze informatie willen wij u op de hoogte stellen wat de activiteit inhoudt en hoe u uw
kind kan voorbereiden.
De stichting IKL organiseert al meer dan 25 jaar werkdagen voor jeugd in het landschap en heeft hier ruime ervaring
in. Aan het adoptieproject voor basisscholen nemen 100 scholen deel en tal van jeugdverenigingen dragen jaarlijks hun
steentje bij. Veilig werk staat voorop. Er wordt gewerkt volgens de Arbo-wet. Ernstige ongevallen kwamen tot op heden
niet voor. Voor werkdagen onder verantwoordelijkheid van de stichting is er een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze polis heeft het karakter van een parapluverzekering. Scholen en groepen dienen hun eigen
verzekering (WA en ongevallen) af te sluiten net zoals ouders verantwoordelijk zijn voor de verzekering van hun
kinderen.
Veel kinderen beleven een dagje buiten in de natuur werken heel intensief. Het werken met echt gereedschap met een
zichtbaar resultaat geeft hen het gevoel dat ze ook echt meetellen. Spelenderwijs komen ze planten en dieren tegen,
ervaren ze hoe gereedschap werkt en hoe ze werk gedaan krijgen en leren ze samenwerken in omstandigheden die
meestal nieuw voor hen zijn maar zich anderzijds in een min of meer vertrouwde omgeving afspelen.
Het werk wordt uitgevoerd na een korte instructie waarna de kinderen in kleine groepjes aan het werk worden gezet.
Er is toezicht op het werk door een inhoudelijk deskundig begeleider (IKL of vrijwilliger) én de begeleiding van school
of jeugdvereniging waarmee uw kind de werkdag bezoekt. Het werk kan bestaan uit het omzagen van bomen en
struiken, het uitbaggeren van poelen en vennen of het verzamelen van gemaaid gras. Hoewel het doel van de werkdag
is gericht op het verhogen van de natuurwaarden zullen de begeleiders hun doel meer op de kinderen richten. Het
afmaken van het werk is hierbij minder belangrijk dan dat de kinderen een goede dag buiten meemaken.
Deze lijst helpt u ervoor te zorgen dat uw kind goed voorbereid op de werkdag komt.
Uw kind weet dat het een dagje buiten gaat werken en weet ongeveer wat het gaat doen.
Kleding kan vies worden en is afgestemd op het weer. Stevig (waterdicht)schoeisel of laarzen met spijkerbroek
en blouse met lange mouwen. Denk ook aan regenkleding als de voorspellingen minder goed zijn.
Vooral bij het werken in poelen is reservekleding (broek en sokken) handig.
Een dagje buiten maakt hongerig en dorstig. Uw kind heeft ´s morgens een goed ontbijt gehad en neemt
lunch en drinken(!) mee. Soms zorgt de school of de vereniging hier voor.
Een plastic zak met handdoek is handig om in de pauze op te zitten.
De organisator van de werkdag zorgt voor passend kindergereedschap. Werkhandschoenen horen hier bij,
tenzij vermeld.
Indien uw kind allergieën heeft, of tijdens de werkdag medicijnen moet slikken, of er andere zaken zijn waar
mee rekening gehouden moet worden, dan raden wij u aan dit aan de leerkracht of groepsbegeleiding mee te
delen.
Als de docent dit goedvindt (het binnen de schoolafspraken past) kunnen er mogelijk foto’s worden gemaakt
tijdens de werkdag. Indien u hiertegen voor deze activiteit boven eerder gemaakte afspraken bezwaar heeft,
verzoeken wij u, dit aan school door te geven.
Na de buitendag is uw kind waarschijnlijk moe, het is dit werk niet gewend.
Mogelijk heeft u interesse om de dag als begeleider mee te maken, u kunt dit dan aan de docent doorgeven.
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Na de werkdag
Uw kind kan een teek opgelopen hebben. Dit is een klein insect dat zich vastzuigt aan de huid.
Teken hebben een voorkeur voor zachte warme plekken. Een tekenbeet op zich is onschuldig, maar teken
kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Door direct bij de eerste wasbeurt na de werkdag te controleren kunt
u vroegtijdig ingrijpen. Indien uw kind een teek heeft opgelopen is het belangrijk deze zo snel mogelijk te
verwijderen. Voor verdere informatie over de ziekte van Lyme kunt u de site van www.weekvandeteek.nl be
zoeken of dit filmpje bekijken https://www.youtube.com/watch?v=GReMZfwfQUk.
Uw kind zal waarschijnlijk een hele boel te vertellen hebben, zeker als u het werkobject nog eens samen
bezoekt.
Laat een berichtje achter als u op de hoogte gebracht wil worden van mogelijke initiatieven voor kinderen in de natuur
in uw omgeving / vakantiebesteding via ikl@ikl-limburg.nl. Mogelijk vindt u een aantrekkelijke activiteit op www.
ikl-limburg.nl.
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