Nieuwsbrief NME Overbetuwe – voorjaar 2014
De natuur ontwaakt langzaam uit een diepe rust. Geleidelijk krijgt de omgeving weer kleur en klank, dé
tijd om erop uit te trekken. In deze nieuwsbrief delen we ervaringen en informeren we over voor u
interessante nieuwe excursies en ontwikkelingen bij NME Overbetuwe.

Pagina 2: Ervaringen in het
Galamapark. Ontdekken in het
centrum van Elst.

Pagina 3: Nieuw lesaanbod, waaronder
excursie in het dynamische Meinerswijk.

Pagina 4: Nieuws over boerderijeducatie en de Nationale Boomfeestdag
2014.

Ervaringen NME-pakket 2014

Herfst in het Galamapark

Begin januari 2014 heeft iedere basisschool
opnieuw een, voor de scholen kostenloos,
NME-pakket met materialen en lespakketten
ontvangen. Voor een deel zijn dat links naar
mooie digitale lespakketten die door specifieke
natuurverenigingen (De Vlinderstichting e.a.)
ontwikkeld zijn.
Het kan tijd en energie vergen om kennis te
nemen van de mogelijkheden die er liggen.
Maar…. is die eerste investering eenmaal
gedaan, dan kan dat veel moois opleveren. Ook
voor de verdere toekomst!

Oktober 2013

Graag horen we jullie ervaringen. Om elkaar
te inspireren, maar ook om te kijken of
dingen misschien anders kunnen of moeten.
Uw ervaringen zijn ook welkom wanneer het
ander NME aanbod betreft.
Een kort verslag met de belangrijkste tops
(gaat goed zo) en tips (kan beter) volstaat.
Een paar foto’s erbij? Helemaal mooi!
Ervaringen kunnen opgestuurd worden naar
info@nmeoverbetuwe.nl.

Terugblik van een gids
‘Een paar groepen van basisschool de Ark
kwamen naar het Galamapark in Elst om er met
ons doorheen te wandelen. We keken samen
naar bomen en bladeren, voelden aan
stammen en takken, roken aan het afgevallen
blad, we renden, klommen en ga zo maar door.
We zijn vooral ook op zoek gegaan naar mooi
verkleurde bladeren, vruchten, noten en
paddenstoelen. Wat los onder de bomen in het
gras lag, mocht mee naar school om daar te
drogen of mooi uit te stallen op de herfsttafel.
De gidsen van Boerderij Lingezegen kijken terug
op mooie en leerzame ochtenden!’
Voor ons waren dit de eerste excursies in het
Galamapark, de bomentuin met dierenpark in
het centrum van Elst. Het park kent veel
verschillende en bijzondere bomen, waardoor
er in alle jaargetijden van alles te ontdekken
valt. Een mooi stukje ‘natuur in je buurt ‘ voor
de scholen in Elst.
Netty van Cappellen, Boerderij Lingezegen

Voorjaarsexcursies
Beleven en leren op locatie: langs het water, in
het bos of op de boerderij. Er zijn weer vele
mogelijkheden voor een voorjaarsexcursie.
Graag verwijzen we u naar de catalogus, die u
op onze site onder het menu ‘bestellen’ aan
kunt klikken. Daar staan alle excursies - van alle
aanbieders - met een korte omschrijving bij
elkaar en kunt u rustig kijken wat aansluit bij
het thema van een specifieke periode of
methode.

Bijzonder lesprogramma in
Stadsblokken-Meinerswijk

Om kinderen het belang van een goede
bescherming tegen hoogwater te laten ervaren,
wil
de
projectorganisatie
graag
aan
schoolklassen de gelegenheid bieden de vele
facetten van het gebied te ontdekken.
Dit doen de leerlingen aan de hand van
opdrachten in de klas en een excursie door de
uiterwaard. Daar vinden zij informatie om te
gebruiken bij de eindopdracht: het maken van
een toeristische folder over water, natuur en
geschiedenis in Meinerswijk.
Kortom: een breed leerarrangement waarin
meerdere kerndoelen aan bod komen.
In maart zal het leerarrangement met de naam
‘kom naar Meinerswijk!’ opgenomen zijn in het
bestelsysteem en kan het geboekt worden.

De wilde achtertuin van Arnhem
Overbetuwe ligt tussen de rivieren en velen
zullen de werkzaamheden rond de Waal bij
Nijmegen niet ontgaan zijn. Om de rivier meer
ruimte te geven, wordt daar een nevengeul
aangelegd, waardoor de rivier bij hoog water
meer ruimte heeft om uit te dijen en de
overlast hanteerbaar blijft.
Door het hele land zijn er met hetzelfde doel al
meerdere projecten uitgevoerd of in de
planning.
Het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’
bij Arnhem is één van die Ruimte voor de
Rivier-projecten. De verantwoordelijke minister
heeft het project, waaraan in 2014 en 2015
gewerkt wordt, op 16 januari in gang gezet.

Nieuw in het bestelsysteem:
Wintergastles over zaden,
vruchten, noten en graan
In de winter lijkt alles stil te liggen. Wat is er
eigenlijk van de zomer overgebleven uit het
bos, de tuin en de akker. Wat kunnen en willen
we bewaren als voedsel?
In een gastles op school leren de kinderen meer
over planten en hun jaarlijkse opbrengst en de
betekenis daarvan voor mens en dier. Aan de
hand van door Leo meegebrachte materialen
als zaden, vruchten, noten en granen.
Deze gastles van Natuursprong / Leo Starink is
bedoeld voor de wintermaanden.

Overgang naar Boerderijeducatie Rivierenland
Scholen kunnen op dit moment onder de titel
‘boer zoekt school’ een excursie op een
melkveehouderij of tuinderij in onze gemeente
boeken. Daar gaat iets in veranderen.
Het afgelopen jaar is een initiatief op het
gebied van boerderij-educatie opgestart voor
een grotere regio dan alleen onze gemeente.
NME Overbetuwe juicht het initiatief om
meerdere redenen toe en heeft besloten om
‘boer zoekt school’ samen te laten gaan met
Boerderij-educatie Rivierenland. Dit houdt in
dat scholen vanaf maart kunnen boeken via de
site van Boerderij-educatie Rivierenland.

Op dit moment zijn een aantal bedrijven, die nu
meedoen met ‘boer zoekt school’, al
aangesloten bij het nieuwe initiatief. Wij
streven ernaar om het aantal bedrijven in onze
directe omgeving verder uit te breiden. Boekt u
bij een bedrijf in de gemeente Overbetuwe of
een aangrenzende gemeente dan verstrekken
we subsidie zolang dat mogelijk is.

Nationale Boomfeestdag in
Park Lingezegen
“Kiezen voor Bomen”

Projectleider Jolijn Zwart vertelt hierover:
12 maart 2014
‘Vanaf het voorjaar van 2014 start het aanbod
van Stichting Boerderij-educatie Rivierenland,
Belevend leren door schoolklassen op zo’n 40
land- & tuinbouwbedrijven in Rivierenland.
Kinderen laten ontdekken, ruiken, voelen en
zelf laten proeven hoe hun voedsel
geproduceerd wordt. Koeien aaien, varkens
ruiken en leren waar de melk en kaas vandaan
komt. Leren waar een hamburger van wordt
gemaakt. Of de ham op ons brood. En hoe
wordt een ei gelegd en hoe wordt bloesem een
appel of peer? Hoe groeit een champignon, een
pompoen of paprika’s in de kas? Vragen
waarop de kinderen uit uw schoolklas het
antwoord zelf kunnen ontdekken op de
bedrijven van Stichting Boerderij-educatie
Rivierenland. Op deze bedrijven wordt een
praktijkles op verschillende niveaus gegeven
door gekwalificeerde en getrainde boeren,
tuinders, telers en kwekers die voldoet aan de
kerndoelen in het basisonderwijs. De bedrijven
zijn gecertificeerd en voldoen aan de
veiligheidseisen.’

Voor Park Lingezegen zijn bomen heel
belangrijk. Op de boomfeestdag gaan we
daarom meer dan 3000 bomen en struiken
planten, waardoor Park Lingezegen steeds
mooier en groener wordt. In totaal doen
zestien scholen mee, waarvan acht uit de
gemeente Overbetuwe.
Op 5 februari hebben de scholen tijdens een
informatiemiddag onder andere een boompaal
meegekregen. Geïnspireerd door kunstenaar
Suus Baltussen worden deze boompalen
beschilderd en omgetoverd tot kunstobject. De
palen worden voorzien van de schoolnaam en
in een bomencirkel in het park geplaatst.
In deze cirkel worden 12 walnootbomen
geplant door de betrokken burgemeesters,
Sharon
Dijksma
(staatssecretaris
van
Economische
Zaken),
Josan
Meijers
(gedeputeerde
provincie
Gelderland),
Annemarie Jorritsma (voorzitter Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) en Onno Hoes
(voorzitter van de Boomfeestdag).

Daarnaast zal er een groenmarkt gehouden
worden, ’s morgens exclusief voor de
deelnemende scholen, ’s middags is iedereen
vanaf 12.00 uur welkom. Er zullen allerlei
kraampjes staan die iets met de boomfeestdag,
bomen of natuur te maken hebben. Overal zal
iets te zien, proeven, ruiken, voelen en horen
zijn. Kom ook naar de kraam van NME
Overbetuwe/Boerderij Lingezegen!
De
scholen
hebben
ook
oefeningen
meegekregen van het Nederlands Debat
Instituut, om de kinderen voor te bereiden op
het jeugd-Groen-Debat. Hierbij zullen alle
aanwezige leerlingen met politici in debat gaan.
Tijdens dit debat gaan we samen het echte
bomennummer zingen, zo zal deze dag naast
een natuurfeest ook een muziekfeest worden.
De presentatie van de dag is in handen van
weervrouw Helga van Leur en Luc Weegels,
alias rapper Double L. De slotact houden we
nog even geheim!
Lesmateriaal, muziek en overige informatie is
terug te vinden op de site van de Nationale
Boomfeestdag.
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