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Nieuwsbrief NME Overbetuwe –voorjaar 2016
Zouden we nog een strenge winter krijgen? Of begint de lente al?
De natuur gaat zijn eigen gang. Onder de bloembollen is het sneeuwklokje altijd één van de
eersten. Daarna volgen andere bollen, zoals krokussen en blauwe druifjes.

NIEUW
Een vogelexcursie voor groep
3 t/m 8
op Landgoed Overbetuwe in Heteren

Boomfeestdag op 16 maart 2016
De lesbrief is te downloaden via
www.boomfeestdag.nl

In mei 2016 een workshopdag
Natuur en Techniek voor
NME schoolcoördinatoren van de
gemeente Overbetuwe
1e lustrum van NME Overbetuwe
In september 2016
Meer informatie volgt nog via e.mail

Digitale handleiding Bollen en
Knollen voor
groep 1 tot en met 4

Kuikenproject
In week 12 (21 t/m 25 maart) en
week 15 (11 t/m 15 april)

NIEUW Gastles over windenergie
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Landgoed Overbetuwe heeft er een excursie
bij:
 NIEUW: Kijken en luisteren naar
vogels voor groep 3 t/m 8
Kinderen leren vogels herkennen aan
geluid, kleur en kenmerken.
Boek de excursie bij Landgoed
Overbetuwe via het bestelsysteem
www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop
bestellen.

Andere excursies:
 Kennismaken met
de dieren van de kinderboerderij voor
groep 1 t/m 4.
 Bodemdiertjes zoeken op heel veel
plekjes voor groep 1 t/m 5.
 Diertjes in en om het water voor groep
1 t/m 5.
Adres: Uilenburgsestraat 1a, Heteren. Kijk
voor meer informatie over de
kinderboerderij op
www.campingoverbetuwe.nl en op
facebook.

Inmiddels heeft NME Overbetuwe 2 minibroedmachines aangeschaft. Hierdoor is het
mogelijk dat er op 2 scholen tegelijk een
broedmachine kan staan en het project kan
worden begeleid. Wij bieden deze mogelijkheid
in het voorjaar aan. In week 12, 21 t/m 25
maart (2 scholen) en in week 15, 11 t/m 15
april (2 scholen). Er is nog plaats voor 3
scholen. Wilt u meer informatie neem dan
contact op met de NME coördinator
info@nmeoverbetuwe.nl

Beleef en onderzoek met uw leerlingen de
ontwikkeling, groei en bloei van deze vaak
kleurige en geurige planten.
De digitale handleiding geeft lessuggesties
voor groep 1 t/m 4 van de basisschool. U kunt
de digitale handleiding gratis ontvangen. Stuur
dan een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl
Het materiaal moet u zelf aanschaffen.
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Ondersteuning bij natuur en techniek
onderwijs
Natuur en milieu zijn nauw verweven met
wetenschap en techniek. NME Overbetuwe wil
daarom samen met een techniek coach van
Techniek Talent in mei 2016 een workshopdag
organiseren voor alle NME schoolcoördinatoren van de basisscholen in de
gemeente Overbetuwe. De workshopdag zal
bestaan uit kleine experimenten. Hoe wordt ik
proefjesproof? Om zo het onderzoekend en
ontdekkend leren te ondersteunen. Een
techniekcoach leert scholen natuur en techniek
aan te bieden in de context van het dagelijks
leven van het kind. Kinderen leren hierdoor
nieuwe vaardigheden, oplossingsgericht en
creatief te denken. Dit draagt ertoe bij dat
kinderen zich in de breedste zin kunnen
ontplooien.
www.techniektalent.nu
Meer informatie over deze dag volgt nog.

]
Leerkrachten van 10 scholen uit de gemeente
Overbetuwe, die vanuit hun school de functie
NME coördinator hebben, waren aanwezig. De
middag begon rond 15.30 uur. Omdat alle
scholen op verschillende tijden uit zijn was er
tot 16.00 uur een inloop. Tijdens de inloop
werd er een kleine rondleiding gegeven over
het terrein van het nieuwe natuur
belevingscentrum” Landerij de Park” in Elst. Dit
is een locatie van stg. NME Overbetuwe. De
andere locatie is CNME ’t Pakhuis in Hemmen.
Vanuit beide locaties worden excursies voor de
basisscholen verzorgd door natuurgidsen.
Daarnaast is het mogelijk om een excursie te
boeken bij externe aanbieders kijk hiervoor op
onze website: www.nmeoverbetuwe.nl
Uit de evaluatiegesprekken is naar voren
gekomen dat er
behoefte was
aan een
kennismakingsronde en het
uitwisselen van
ervaringen met
leskisten en
excursies. In de uitnodiging was gevraagd of
iedereen een natuurvoorwerp wilde
meenemen. Maar zo gaat dat: door de haast
waren de meeste dit vergeten. Maar zonder
natuurvoorwerp kwam het ook goed. Ze
konden allemaal wel iets uit de natuur
bedenken waar ze over verwonderd zijn.
Margriet had er wel aan gedacht en nam een
walnoot/okkernoot mee, het symbool van haar
school De Okkernoot uit Zetten.
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Binnen de gemeente Overbetuwe is in het
schooljaar 2014-2015 een nieuwe school
gestart: de democratische school De Vallei. De
school is in 2014 verhuisd van Renkum naar
Elst en vanaf het schooljaar 2015-2016
verhuisd naar Driel, in het schoolgebouw van
De Meander. Chantal Roncken is daar de NME
schoolcoördinator en heeft uitleg gegeven hoe
de democratische school werkt.
De scholen het Drieluik en de Meander uit Driel
zijn gefuseerd. De nieuwe naam is nu De
Kameleon en zijn gehuisvest in het school gebouw van het Drieluik.

De kleuters van de Clara Fabriciusschool uit
Herveld, hebben de zonnebloemen gezellig
naast elkaar in de schooltuin geplaatst.
Een mooi resultaat! De winnaar werd beloond
met een champignon kweekpakket met een
bijbehorend lespakket.

]
Op dit moment denken wij er aan om in de
tweede week van september 2016 ons lustrum
te vieren. Wij zijn bezig om een programma te
maken waar alle scholen aan deel kunnen
nemen en dat er voor alle leeftijdsgroepen iets
te doen / leren is.
Het zal een thema worden wat te maken heeft
met duurzame energie.
Zodra er meer bekend is zullen wij u de
informatie verstrekken per e.mail en het op
onze website vermelden onder ‘nieuws’.

In 2016 start de bouw van Windpark NijmegenBetuwe. Voor en door inwoners die kiezen voor
energie van eigen windmolens. Een mooie
aanleiding om te leren over duurzaamheid,
energie, natuurkunde en klimaat.
Bestel een gratis gastles!
Een opgeleide vrijwilliger van de coöperatie
verzorgt een energieke les en neemt
materialen mee. De les is voor:
Groep 6, 7 en 8
Duur: 1 uur
Kosten: geen
Wanneer: in overleg
Bestellen: info@windparknijmegenbetuwe.nl
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De Klimboomdag op 8 oktober 2015
De Klimboomdag op Landerij de Park met 100
leerlingen was een succes!
Natuur beleven zoals het moet. Dieren op de
kinderboerderij, een
moestuin, water, bos en
paddenstoelen en lekker
veel door de natuur
struinen met opdrachten.
De kinderen hebben
genoten!

’
Schoolklassen zijn van harte welkom in ons
educatiecentrum voor interactieve cultuur-,
natuur- en milieu belevenissen. Met buiten een
scala van mogelijkheden in de nabije
omgeving. Niet alleen een bezoek aan het
educatiecentrum en de omgeving behoren tot
de mogelijkheden, maar ook – al dan niet
hiermee te combineren – excursies. U kunt
naar eigen smaak kiezen uit een divers
aanbod, dat nauw aansluit op de op scholen
gehanteerde methodes. Wij verzorgen
complete arrangementen waarin “beleven”
centraal staat. Desgewenst kunnen wij
groepen met een ‘treintje’ ophalen bij het
station Hemmen-Dodewaard. Het aanbod kunt
u vinden op www.nmeoverbetuwe.nl onder de
kop ‘bestellen’

Op bezoek bij een boer of tuinder en zo
ontdekken waar onze melk of groente vandaan
komt. Naar keuze gaat u met de klas naar een
melkvee-houderij of tuinderij.
Boeken via
www.boerderijeducatierivierenland.nl bij:
 Melkveebedrijf Mulder”De Aanval”, 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.
Heeft u een ander bedrijf gezien die niet in
bovenstaande lijst staat en in een
aangrenzende gemeente ligt neem dan contact
op met de coördinator van NME Overbetuwe.
Er zal dan worden bekeken of het mogelijk is
om gebruik te maken van de subsidieregeling.
De periode varieert per bedrijf en/of excursie.
Colofon
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