Nieuwsbrief NME Overbetuwe ‐ najaar 2012

Dit najaar zijn er weer allerlei mogelijkheden om met uw klas de natuur in te gaan of de
natuur in de klas te halen. Lees in deze nieuwsbrief alles wat u moet weten voor het
komende seizoen.

Bestel vóór 1 september
paddenstoelen voor in de klas!
Elk jaar kunt u allerlei materialen bestellen om de
natuur in de school te halen. De Gelderse NME centra
stellen zelf de materialen samen voorzien van een
uitgebreide handleiding met lessuggesties en
werkbladen.
Het is wel zaak om vóór 1 september te bestellen!
Bestellen kan met het digitale bestelsysteem EDSO
oproepbaar via www.pakhuishemmen.nl of
www.boerderijlingezegen.nl.
De materiaalzending van dit najaar: paddenstoelen.
Met het geleverde kweekpakket kunt u de
ontwikkeling van de champignon van begin tot eind
volgen. Het pakket is geschikt voor groep 1 t/m 8.
De materiaalzending van komend voorjaar: bollen en
knollen.
Met deze materiaalzending ontdekken leerlingen dat
een bol een bloem is met een eigen voedselvoorraad
en dat bollen die warm staan veel eerder uitlopen dan
bollen in de kou. Elk pakket bevat allerlei bollen en
knollen om op te kweken in de klas. Het pakket wordt
in januari 2013 geleverd maar moet nu al besteld
worden in verband met de levertijd. Het is geschikt
voor groep 1 t/m 4.

Kunst in de herfst
Kunst in de herfst is een activiteit voor groep 7 en 8
waarbij leerlingen leren om het onderwerp herfst op
een creatieve manier te verwoorden en te verbeelden,
bijvoorbeeld in de vorm van gedichten, schilderingen,
tekeningen of andere werkstukken. Een leuke invulling
voor een creatieve taalactiviteit of teken‐ en
schilderles.
De mooiste werkstukken van de scholen die
deelnemen kunnen worden geëxposeerd in ‘t Pakhuis
in Hemmen. De expositie zal plaatsvinden vanaf het
begin van de herfstvakantie.
De scholen uit Herveld, Heteren, Oosterhout,
Randwijk, Valburg en Zetten krijgen binnenkort
uitgebreidere informatie en hebben voorrang bij
deelname i.v.m. de beschikbare expositieruimte in het
Pakhuis. Scholen uit Elst en Driel, die interesse hebben
om deel te nemen, kunnen contact opnemen met
Johan Vooren (j.vooren@planet.nl).

Herfstexcursies, boek ze nu!
Er zijn weer diverse herfstexcursies te boeken. Kijk in het
bestelsysteem voor het volledige aanbod en u vindt een
locatie in de buurt van uw school.
In de loop van het seizoen zullen er nog meer excursies
en projecten worden ontwikkeld. Dit is allemaal terug te
vinden in het boekingssysteem EDSO en onze volgende
nieuwsbrieven. Hebt u als leerkracht speciale wensen,
schroom niet om contact met ons op te nemen.

Nieuw: Natuursprong
Natuursprong is een speel‐ en beweegprogramma in de
natuur voor groep 5 en 6 onder professionele
begeleiding. Staatsbosbeheer lanceert dit programma nu
ook in de gemeente Overbetuwe met hulp van de
vrijwilligers van ‘t Pakhuis en Boerderij Lingezegen.
De gedachte achter dit project is dat spelen en bewegen
gezonder is dan stil zitten. En buiten bewegen is nóg
gezonder! In de natuur is van alles te zien en te doen:
hutten bouwen, sporen zoeken en boompje klimmen.
Spannende kruip‐door‐sluip‐door paadjes volgen tijdens
het stippenspel, zelf touwbruggen bouwen en spellen als
'ren je rot' en 'herken je boom'. Deze uitdagende en
leuke spelletjes kunnen de kinderen na afloop ook zelf
doen, samen met vriendjes en vriendinnetjes.

Nieuw: d’ Waaltochten
Dwalen in de uiterwaarden en het wilde landschap langs
de rivier ervaren. Avontuurlijk struinen in de
uiterwaarden langs de Waal of de Rijn voor kinderen van
groep 5, 6 of 7. Zij zien met eigen ogen hoe de rivier en
de natuur meer ruimte hebben gekregen en de veiligheid
is toegenomen. Bovendien maken zij kennis met de
bedrijvigheid langs de rivier zoals transport en
delfstofwinning.
Tip: Bekijk met de kinderen ter voorbereiding de
d’Waalfilm op www.dwaalfilm.eu.
Locaties: Struinpad langs de Waal bij het Loenense bos of
Meinerswijk.
Begeleiding: Excursieleiders van ‘t Pakhuis of Boerderij
Lingezegen.
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