Nieuwsbrief NME Overbetuwe –Najaar 2014
Bomen verkleuren, paddenstoelen komen boven de grond. De herfst komt eraan!
In deze nieuwsbrief willen we met u ervaringen delen, informatie geven over interessante nieuwe
excursies en ontwikkelingen bij NME Overbetuwe.

Project van Luchtkasteel tot
Dassenburcht op Landgoed De
Mellard in Valburg

NIEUW
Materiaalzending:
van Graan tot Brood

NIEUW educatief arrangement
Vitens/Fikkersdries in Driel

Woensdag 1 oktober 2014
NME coördinatorenmiddag

heeft drie leuke excursies en de mogelijkheid om
een excursie op maat te maken met speciale vragen
om de natuur te ontdekken voor jong en oud.
Speciaal voor de scholen zijn er de volgende
excursies:
* Kennismaken met de dieren van de
kinderboerderij (groep 3 t/m 5)
* Bodemdiertjes zoeken op heel veel plekjes
(groep 1 t/m 5)
* Diertjes in en om water (groep 1 t/m 5)
Afgelopen jaar hebben wij veel kinderen en ik denk
ook de ouders en leerkrachten laten genieten van
de natuur. Het was leerzaam en met veel plezier,
zelfs als het weer iets minder was.
Vooral het nadoen van de mol op zoek naar eten
was erg leuk. De wormen komen met een speciale
techniek naar boven. Ook kikkers en spinnen zijn
uitgebreid bestudeerd en natuurlijk weer terug in
de natuur gezet.
Er valt nog veel meer te ontdekken wat niet op het
programma staat, zoals het vinden van mooie
pauwenveren voor een speciale plek in de klas.
De waterkant is een avontuur op zich, bruine en
groene kikkers, visjes en torretjes zijn allemaal te
vinden in de unieke waterplassen van landgoed
Overbetuwe.
Erg leuk zijn de knuffelsessies met de konijntjes bij
de kinderboerderij. En om even uit te waaien zijn er
speeltoestellen.

Dus op zoek naar een leuk avontuur! Boek de
excursie bij Landgoed Overbetuwe via het
bestelsysteem www.nmeoverbetuwe.nl en steun
daarmee de kinderboerderij.
De kinderboerderij is ook vrij te bezoeken overdag
en in het weekend.
Adres: Uilenburgsestraat 1a Heteren en kijk ook op
facebook van de kinderboerderij waar in de maand
september vrij appels en peren geplukt mogen
worden.

De natuursprong
Educatie en natuurprojecten

In de projecten die ik met mijn werk organiseer zit
het kind in de hoofdrol. Hij (of zij) heeft de kans te
ontdekken wat voor hem ligt, hij kan leren over
groei en kiemen, over waarnemen en alert zijn, hij
kan even één zijn met de aarde en daarmee de
hemel. Zijn aandacht zit bij het leven, hij ziet en
voelt de kikkers, de zaden in zijn handpalm en
proeft de rabarber in het voorbij gaan. Bij de bijen
mag hij zelf ontdekken hoe het stuifmeel wordt
binnen gebracht, waar de honing vandaan komt en
hoe de zon het ritme bepaalt.
Mijn opzet is de mogelijkheden te scheppen, een
warme of koude aarde, een vochtig bos en een
natte vijver of poel. Ik zorg voor de schepnetjes, de
zaagjes en de schopjes. De kinderen mogen graven
en planten en proeven en het mooiste is als ze
zeggen onderweg in het dorp tegen hun ouder: dat
is de imker!; of als een opgeschoten pubermeisje uit
groep 8 na afloop van het bezoek aan het
Bremertonbos opgetogen mee terug loopt.
Met vriendelijke groet, Leo Starink

/
U gaat met uw klas deelnemen aan het educatief
arrangement Fikkersdries. Dit educatief
arrangement is een coproductie van waterbedrijf
Vitens en NME Overbetuwe en wordt uitgevoerd in
nauwe onderlinge samenwerking. Tijdens dit
arrangement staan de volgende onderwerpen
centraal: Drinkwaterwinning en –zuivering,Natuur
in het waterwingebied, de kansen die schoon water
biedt voor de biodiversiteit. Voor meer informatie
kijk op onze website www.nmeoverbetuwe.nl

Tijdens de evaluatie hebben wij alle scholen
gevraagd wat hun wensen zijn ten aanzien van het
thema zwerfafval.
Hieronder een korte samenvatting van de
resultaten en wat wij daarmee gaan doen.
Allereerst moesten we constateren dat pas enkele
scholen echt hun afval scheiden. Een vijftal scholen
heeft aangegeven interesse te hebben in speciale
bakken om beter hun afval te kunnen scheiden. Wij
gaan bij de gemeente regelen dat die bakken er
komen. Alle scholen hebben aangegeven interesse
te hebben in een workshop over zwerfafval, al dan
niet onder begeleiding van vrijwilligers. Negen
scholen geven aan eventueel ook mee te willen
doen met een opschoondag of deze zelf te willen
organiseren. In Heteren en Valburg zijn er al
concrete plannen voor de organisatie van zo’n
opschoondag in samenwerking met de bewoners. In
Heteren willen de drie scholen dit waarschijnlijk
samen oppakken in het voorjaar van 2015. Zij zullen
binnenkort weer door ons worden benaderd. NME
Overbetuwe heeft ondertussen de ideeën voor de
te ontwikkelen workshops verder uitgewerkt en
bespreekt binnenkort met de gemeente of het
mogelijk is om een opschoondag te faciliteren voor
de scholen die dat willen. We maken daarbij graag
gebruik van de ervaringen die sommige scholen al
hebben opgedaan met het thema. Met specifieke

vragen m.b.t. het afvalproject kun je terecht bij
Reina Kuiper (kuiper@sme.nl,( 030-6358907).

:
We eten (bijna) elke dag brood, maar waar het
precies vandaan komt, dat is geen dagelijkse kost!
In de onderbouw ligt het accent op benoemen van
de materialen en het volgen van het proces van
graan tot brood.
Middenbouw leerlingen ontdekken verbanden
tussen de grondstoffen en het eindproduct.
In de bovenbouw worden meer details geleerd en
wordt ingegaan op de betekenis van
graanproducten voor de mens en het gebruik ervan
in vele voedingsmiddelen.
Vanaf eind september is de materiaalzending te
bestellen via onze website www.nmeoverbetuwe.nl
onder de kop bestellen.

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een educatief
programma voor alle leerlingen uit het
basisonderwijs (groep 1 t/m 8).
Tijdens de buitenles mogen de leerlingen op het
landgoed, waar zij kennis maken met de natuur en
de cultuurhistorische waarde van het landgoed. De
excursie met opdrachten wordt begeleid door de
vrijwilligers van NME Overbetuwe.
Voorafgaand aan de excursie is er lesmateriaal om
in de klas te behandelen.
Doel van het programma is om leerlingen te leren
welke maatschappelijke rol een landgoed in de
samenleving inneemt. Hierdoor ontstaat een sterke
band tussen landgoed en school. De kinderen zien
en ervaren ontwikkelingen op het landgoed en
krijgen oog en waardering voor alles wat groeit en
bloeit op het landgoed.
Zie onze website www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop
bestellen.

Donderdagmiddag 4 september zijn de kleuters van
groep 1 van Stap voor Stap Elst naar landgoed de
Mellard, in Valburg geweest. De meeste kleutertjes
zitten nog maar 1 1/2 week op de basisschool en
dan al met auto’s opstap gaan. Dat is al heel
spannend.
Van te voren heeft de juf in de klas het verhaal
verteld van Erik eekhoorn. Op het digibord hebben
we gezien hoe een eekhoorn eruit ziet. Wat opviel
was de grote staart en de kleine pootjes waarmee
de eekhoorn heel goed nootjes kan vast houden.
We werden bij het landgoed opgewacht door 3
enthousiaste vrijwilligers die ons de hele middag
begeleid hebben. De kleuters waren onder de
indruk van de grote toegangspoort , het grote huis,
de oude deuren en natuurlijk van de grote ruimte
rondom het huis.
Ze gingen op zoek naar dieren die leven op een
landgoed en Erik eekhoorn hielp hen daarbij.
Fanatiek is er gezocht naar voedsel voor Erik:
eikels, nootjes, pruimen, kastanjes . Maar
ondertussen zagen ze ook paddenstoelen,
drinkbakjes voor vogels, vogelhuisjes, schapen,
koeien, vlinders, een libellen en een schuur waar
een vleermuis woont.
Ze hebben het tuintje waar Erik woont versierd met
gekleurde draden omdat Erik jarig was en op het
einde trakteerde Erik eekhoorn op appels. Dat was
smullen.
Vrijwilligers en mama’s die mee gingen, bedankt
voor jullie geweldige inzet, wij hebben er allemaal
van genoten!

Op bezoek bij een boer of tuinder en zo ontdekken
waar onze melk of groente vandaag komt. Naar
keuze gaat u met de klas naar een melkveehouderij
of tuinderij.
Boeken via www.boerderijeducatierivierenland.nl
bij:
 Melkveebedrijf Mulder, Driel
 Biologisch melkveebedrijf Opneij, Hemmen
 Geitenbedrijf Bunt, “De Grote Doorn”, Slijk
Ewijk
 Biologische tuinderij “De Stroom”, Hemmen
 Fruitbedrijf en landwinkel “De Woerdt”,
Ressen
Daar zien en beleven de leerlingen de praktijk.
De periode varieert per bedrijf en/of excursie.

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting NME Overbetuwe. Stichting NME
Overbetuwe zet zich in voor natuur- en milieueducatie in het primair
onderwijs binnen de gemeente Overbetuwe.
Editie: najaar 2014
Redactie: Stichting NME Overbetuwe
Huisstijl en vormgeving: Miro Studio grafisch ontwerp
Opmaak: NME Overbetuwe
www.nmeoverbetuwe.nl
info@nmeoverbetuwe.nl

