Panda project basisscholen Rhenen - Elst

Inleiding

Ericaschool (Rhenen)

Op woensdag 12 april 2017 kwamen de reuzenpanda’s
Xing Ya en Wu Wen aan in Ouwehands Dierenpark.
Leerlingen van groep 6 van de basisscholen kregen van
de Rhenense dierentuin lesmateriaal over het reilen en
zeilen van panda’s in hun eigen leefomgeving in China.

Hoi, even voorstellen……

Op 19 april interviewden de leerlingen, twee “journalisten” per school, de verzorgers in Ouwehand, bekeken
Pandasia van de buitenkant en maakten foto’s. Terug
op school schreven ze als echte verslaggevers een verslagje voor de Reuzenpanda Krant.

Wij zijn Aline Esmeijer en Maaike Lavooi. Wij zitten in
groep 6 van de Ericschool in Rhenen.
Sinds een paar weken werken wij over de reuzenpanda’s
die in Ouwehand zijn gekomen. Xing Ya en Wu Wen. We
hebben in de klas al veel gelezen en geleerd over panda’s. Zo weten wij dat panda’s wel 50 kilo bamboe per
dag eten en daarom zo’n 100 drollen per dag poepen.

Naast de verslagen is er op pagina 4 een collage te
vinden die gemaakt is door Hajar Mouni en Dylano v.d.
Weerd van groep 6 van de Daltonschool.

Daltonschool (Elst)
Hoi, wij zijn Luna & Lynn van Daltonschool Elst. Op woensdag 19 april mochten wij naar het Ouwehands Dierenpark. Daar mochten we een verzorgster van de panda’s
interviewen. Het was erg leerzaam en de verzorgster
heeft ons veel over de panda’s verteld. Jammer genoeg
mochten we niet in het pandaverblijf kijken. We zagen
overal leuke dingen van panda’s. Ook in het winkeltje
waren veel nieuwe spulletjes. Het was een gezellige middag!

Aline Esmeijer en Maaike Lavooi
Al weken lang wordt er op de Ericaschool hard gewerkt
over de komst van de panda’s en over China. Zo zijn er
al echte Chinese lampions gemaakt, muurkranten over
de panda’s en natuurlijk de panda’s zelf. Ook hebben
wij een wedstrijd gehouden in de groep. Als je de winnaar werd, mocht je de journalist worden van de Ericaschool. Zo zijn wij gekozen als journalisten.
We hopen binnenkort een interview te doen met de verzorgers van de panda’s. Dan kunnen we jullie nog veel
meer vertellen.

Luna en Lynn met pandaverzorgster Marga Gerritsen

Xing Ya en Wu Wen
Door verslaggevers Aline en Maaike van de Ericaschool
Op 19 April mochten Maaike en Aline de pandaverzorger interviewen. Haar naam is Marga Gerritsen. Ze
heeft ons heel veel verteld over de panda’s. Xing Ya en
Wu Wen zijn de namen van de panda’s die in Ouwehand zijn gekomen. De voorste naam van de panda’s is
de familienaam. Xing Ya heeft een tweeling zusje. Haar
naam is Xing An. In China speelde zij de baas over Xing
Ya. Daarom is Xing Ya nu heel hebberig . De verzorger
vertelde ook dat het verschil tussen Wu Wen en Xing Ya
heel grappig en verschillend is om te zien.

Aan het einde van het interview bedankten we Marga
voor het beantwoorden van de vragen. We hadden nog
een cadeautje voor de verzorger namelijk een lampionnetje met daarop een panda geknutseld. Daar was ze
heel blij mee.

Wat eten de panda’s? Wu Wen en Xing Ya krijgen per
dag ongeveer 50 kilo van verschillende soorten bamboe
Ook eten ze appels, wortels en “pandacake”. “Pandacake” bestaat uit: sojameel, maïsmeel, rijst, meel, calciumpoeder, keukenzout, rietsuiker, raapzaad olie en ei.

Dit was ons verhaal. Wij vonden het heel leuk. Ben jij nu
nieuwsgierig geworden ga dan naar Ouwehands
Dierenpark in Rhenen daar zijn de panda’s te zien, maar
ze zitten nu nog in quarantaine.

Tim Roks en Rick Soepboer voor Pandasia

Pandaproducten van de Ericaschool

Het Visnet (Elst)
Verslag bezoek Ouwehands Dierenpark; Panda verblijf
We werden om 12:30 uur door de directeur van onze
school (meester van den Berkt), opgehaald bij school en
reden naar Ouwehands Dierenpark Rhenen. We moesten ons om 13:00 uur melden bij de receptie. Vervolgens
gingen we met de verzorgster naar het verblijf van de
panda’s. Eerst vertelde ze het één en ander over de
panda’s en over China. Daarna mochten we onze vragen stellen.

Hoe groot is het pandaverblijf? Het pandaverblijf is 300
vierkante meter.
Hoelang is de panda al een bedreigd diersoort? Tot
1942, toen kwam een man in actie voor de panda. Hij zei
dat de panda heel bijzonder was; toen werd de panda
een bedreigd diersoort.
We stelden nog een paar vragen en één daarvan was
of ze (de pandaverzorgster) het leuk vond dat de panda’s er waren. Het antwoord was: Geweldig!! :)
Na afloop liepen we nog een rondje door het park. Het
was een erg leerzame en leuke middag!!!
Tim Roks en Rick Soepboer van christelijke basisschool
Het Visnet, uit Elst (UT).

Wat betekent de naam Wu Wen? Krachtige wolk.
Hoe oud is Wu Wen? Wu Wen werd geboren op 11 augustus 2013 in Wolong Giant Panda Base in China.
Wat betekent de naam Xing Ya? Elegante ster.
Hoe oud is Xing Ya? Xing Ya werd geboren op 5 augustus 2013 in Wolong Giant Panda Base in China.
Hoe zwaar wegen de panda’s? Een mannetje weegt tussen 85 kilo en 125 kilo. Een vrouwtje weegt tussen de 70
kilo en 100 kilo.
Hoelang is een panda zwanger? Gemiddeld 140 dagen.
Hoe oud kunnen panda’s worden? Een reuzenpanda
wordt in het wild ongeveer 20 jaar oud. In dierentuinen
ongeveer 30 jaar oud.

Leerlingen van Het Visnet krijgen uitleg van verzorgster
Marga Gerritsen

Panda’s houden veel
van bamboe. Vooral
van jonge bamboe
Ouwehand heeft 2 nieuwe
panda’s: Wu Wen en Xing
Ya

Eén van de 5
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Marga

De panda’s werden
onverdoofd per
vliegtuig vervoerd

De panda’s zitten nog in
quarantaine. Zodat ze
kunnen wennen en
beschermd zijn tegen ziektes
De panda’s zijn in China
geboren in Wolong
Giant Panda Base in
China
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lekker als het in hun
verblijf 18 graden of
kouder is
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De Springplank (Rhenen)
PANDASIA
Hoi, wij zijn Kay en Sophie en wij zitten in groep 6 op CBS
De Springplank. Op woensdag 19 april hebben wij pandaverzorgster Marga van Ouwehands Dierenpark geïnterviewd. We hebben toen veel geleerd onder andere
dit:
– Het verblijf van de panda’s heet Pandasia. Het lijkt een
beetje op een Chinese tempel en boven zit een restaurant en een pandashop.
– Er zijn 3 pandaverzorgers en er komen er nog 2 bij.
Als je panda verzorger wil worden, moet je eerst naar
China, daar word je getraind door een panda deskundige.

eten zijn ze best kieskeurig. De namen Xing Ya en Wu
Wen komen van de familie naam van hun. Dus Xing is
een familie naam en Wu is een familie naam. China blijft
de baas van de panda’s. Dus als wij niet goed voor de
panda’s zorgen, dan gaan
de panda’s gewoon weer
terug naar China.
Panda’s communiceren
met elkaar door geluidjes
en geursporen achter te
laten. Xing Ya en Wu Wen
zijn hele vrolijke panda’s. En
dat is heel leuk, vooral voor
de verzorgers.
Wu Wen weegt 80,4 kg en Xing Ya weegt 110 kg. De
vrouwtjes zijn maar 3 dagen vruchtbaar, dat komt omdat
de natuur zo is. Iedereen van Ouwehands dierenpark is
heel blij dat de panda’s er zijn. De panda’s zijn niet verdoofd toen ze in het vliegtuig zaten en naar het nieuwe
panda verblijf gingen. In augustus worden Xing Ya en Wu
Wen 4 jaar, dus ze zijn nog jong. Xing Ya is een jongetje
en Wu Wen is een meisje. Wu Wen heeft een zusje.
Dit is ons stukje voor de krant, groetjes Joris en Merel van
de Cuneraschool.

Colofon
Verslaggevers Sophie en Kay van De Springplank
– Ook hebben we geleerd dat een panda niet alleen
bamboe eet maar ook: appel , wortel en bamboecake.
Als Wu Wen en Xing Ya kleintjes krijgen moeten die terug
naar China.
– Wist je dat... Xing Ya Elegante Ster betekent en Wu
Wen Krachtige Wolk?
We hebben al zin in mei, want dan gaan we met de hele
klas naar Pandasia om de panda’s te zien.

Cuneraschool (Rhenen)
Hallo wij zijn Joris en Merel van de Cuneraschool. Wij
hebben een interview gehouden over de panda’s Xing
Ya en Wu Wen. Wij hebben de informatie van verzorgster
Marga, zij is 5 weken in China geweest om een cursus
over panda’s te volgen.
Xing Ya en Wu Wen krijgen 4 keer per dag eten. Ze eten:
bamboe, appels, wortels en bamboecake. Over het
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