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Nieuwsbrief NME Overbetuwe - voorjaar 2017

Winnaar Windmolenwedstrijd:
Onderdeel van de NME lustrumactiviteiten in
september/oktober 2016

CNME ’t Pakhuis in Hemmen gaat per
1 januari 2017 verhuizen!

Nieuwe excursies op
Landerij De Park in Elst.

Boomfeestdag op 22 maart 2017
in Park Lingezegen Elst, De Wuurde Elst,
Herveld en Heteren voor groep 7.

materiaalzending
“Vogels in de Winter”
2035: ONZE TOEKOMST
Doe met je klas mee aan de kinderklimaatcampagne van het Gelders Energie
Akkoord.

Voor alle basisscholen in de gemeente
Overbetuwe
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CNME ’t Pakhuis in Hemmen gaat per
1 januari 2017 zonder vast pand verder. Al ruim vijf
jaar is ’t Pakhuis gevestigd in de verbouwde
fruitschuur aan de Boelenhamsestraat 7 te
Hemmen. Van het pand werd de laatste jaren
steeds minder gebruik gemaakt en daardoor staan
de inkomsten niet meer in verhouding tot de huur
die betaald moest worden. Het bestuur heeft
afspraken gemaakt met “De Oude school”in
Hemmen om daar de komende jaren het één en
ander te organiseren op het gebied van cultuur,
natuur, milieu en educatie.
De vrijwilligers van CNME ’t Pakhuis blijven in
Hemmen de schoolexcursies geven.
Scholen in de gemeente Overbetuwe kunnen de
excursies boeken via het bestelsysteem
www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop bestellen.
Alle overige informatie en activiteiten voor het
komende jaar vindt u op de website van
’t Pakhuis www.pakhuishemmen.nl .
CNME ’t Pakhuis kan nog steeds extra hulp
gebruiken bij de organisatie van haar activiteiten.
Voor meer informatie stuur een e.mail naar:
info@pakhuishemmen.nl of
rieseuser@hotmail.com

]
Landerij De Park in Elst is geopend in september
2015. In 2016 hebben de vrijwilligers van
Stg. Boerderij Lingezegen samen met NME
Overbetuwe al diverse excursies gegeven.
In de praktijk ontdekken, beleven en leren.
Dat kan op Landerij De Park in Park Lingezegen.
De aanwezigheid van natuurlijke ruimte, de
kinderboerderij, (moes) tuin, kas en bijenstal biedt
mogelijkheden om allerlei verschillende thema's
aan bod te laten komen.
Daarbij kan het gaan om de brede beleving van
een seizoen, maar ook kunnen specifieke thema's
als 'water', 'dieren in de omgeving' of 'de herkomst
van voeding' centraal staan.
In onderling overleg komen school en organisatie
tot een passende invulling van de les.
U kunt dit vinden op de website
www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop ‘bestellen’.
Buitenles op Landerij De Park in Elst voor groep
1 t/m 6.
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Vorig jaar zijn er in Park Lingezegen samen met de
leerlingen van de basisscholen uit de gemeente
Overbetuwe bomen en struiken aangeplant voor de
drie voedselbossen en ook nog op een perceel
tussen Driel en Schuytgraaf (Arnhem-Zuid).
Er mag nog meer groen in Park Lingezegen!
Ook voor dit jaar is er een perceel beschikbaar om
bomen en struiken aan te planten voor een
voedselbos samen met de park Lingezegen
organisatie. De gemeente Overbetuwe heeft een
locatie in Herveld, Binnenweg en Heteren, plein
voor de Jumbo en in park De Wuurde in Elst zal
een grote boom (die ziek is) worden vervangen
door een nieuwe bijzondere grote boom.

Wilt u met groep 7 meehelpen tijdens de
boomfeestdag op één van de genoemde
locaties, neem dan contact op met de
NME coördinator Annette Bisseling
info@nmeoverbetuwe.nl
vóór 31 januari 2017.
De lesbrief is te
downloaden via

www.boomfeestdag.nl

-

-

Alle basisscholen in de gemeente
Overbetuwe ontvangen eind januari deze
materiaalzending van NME Overbetuwe.
Welke vogels zie ik in de winter, hoe herken ik ze?
Wat hebben ze aan voedsel nodig, kunnen ze dat
vinden? Hoe maken we als klas een vogelrestaurant waar de vogels graag en veilig zijn?
Deze materiaalzending is ontwikkeld voor groep
1 t/m 4. Er zitten veel concrete doe- en
kijkopdrachten in.

Klimaatverbond Nederland en IVN Gelderland
organiseren de jeugdcampagne “Wijk van de Toekomst”
namens het Gelders Energie Akkoord. Vrijwel alle
Gelderse gemeenten, waterschappen, de provincie,
omgevingsdiensten, huurdersverenigingen en de
Woonbond, energiecoöperaties, netbeheerder Alliander,
maatschappelijke organisaties, koepels van het
bedrijfsleven en individuele bedrijven en regio’s zijn
aangesloten bij het Gelders Energie Akkoord. Onder het
motto “Samen komen we verder” werken we toe naar
een klimaatneutraal Gelderland 2035.
Doe met je klas mee aan de kinderklimaat- campagne
van het GELDERS ENERGIE-AKKOORD.
“2035 ONZE TOEKOMST”
Ontvang een volledig verzorgde les van een raadslid,
wethouder of statenlid uit jouw woonplaats. Met
groepsgesprekken en creatieve werkvormen bouwen we
samen aan de wijk van de toekomst! Hoe ziet jouw wijk
eruit in 2035! Met alle deelnemende scholen en politici
maken we een actieplan voor Gelderland.
JEUGDCONGRES WIJK VAN DE TOEKOMST
Honderden mensen uit bedrijven, overheden en
organisaties komen 10 mei 2017 bijeen om plannen te
maken voor een klimaatneutraal Gelderland. Uit elke
Gelderse gemeente worden enkele leerlingen
uitgenodigd voor een speciaal jeugdcongres. Een
spannende en bijzondere dag waarop het
kinderactieplan voor Gelderland verder word uitgewerkt
en gepresenteerd!
PRAKTISCH
Wat: volledig verzorgde les onder begeleiding van een
lokale politicus.
Voor wie: groep 7 en 8
Tijdsduur: 2 uur per klas
Wanneer: De campagne gaat van start op Warmetruiendag op 10 februari 2017.
De les is flexibel in te plannen in de periode 10 februari
t/m 15 april 2017. Door de beperkte tijdsinvestering is
het eenvoudig aan te sluiten bij lopende activiteiten op
school.

Begeleiding nodig: nee, leerkracht dient wel
aanwezig te zijn.
Kosten: geen
Werkvormen: creativiteit, discussiëren, formuleren
en rapporteren, materialen en middelen inzetten
presenteren.
Onderwijsdoelen: Het educatieve programma sluit
aan bij kerndoelen rondom mens en milieu en
burgerschapsvorming.
DOE MEE!
WWW.GELDERSENERGIEAKKOORD.NL
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Het artikel
links komt uit
de dorpskrant
van Herveld.
Het artikel
rechts komt
uit Het
Gemeentenieuws van 26
okt. 2016

Artikel uit De Gelderlander
van 20 okt. 2016. Foto’s door
Erik van ’t Hullenaar.
Zie jeugddebatfilm van de
gemeente Overbetuwe
gemaakt door Ritsert Maes
en Sandra Mennen.
www.youtube.com/watch?v=
DyY4iQuvwIw
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VOEDING EN GEZONDHEID:

Op landgoed Overbetuwe in
Heteren(camping) worden
verschillende excursies verzorgd
voor de basisscholen. Alle excursies kunt u vinden
en bestellen via de website:
www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop bestellen.
Afgelopen jaar hebben we een paar excursies op
de kinderboerderij met de groepen 1, 2 en 3
gehad. Er worden strobalen op de deel gezet en
dan wordt er een verhaaltje verteld of gezongen.
Daarna gaan we kijken welke dieren er op de
kinderboerderij leven en als er jonge konijntjes zijn
wordt er hevig geknuffeld. Tegenwoordig hebben
we ook een geit die gemolken kan worden, succes
verzekerd! Ook de excursie “Waterdiertjes”is altijd
een succes met soms een bijzondere vangst, zoals
een bittervoorn met legbuis. Maar er worden
natuurlijk ook larven van insecten, salamanders,
bootsmannetjes, waterspinnen, watertorren en nog
veel meer diertjes gevangen, we gaan ze bekijken
en ze worden weer teruggezet waar we ze hebben
gevangen.
De excursie “vogels” kan het beste gedaan
worden in het voor- en najaar als de bomen nog
niet of niet meer zoveel blad hebben. De kleine
vogels, zoals meesjes, roodborstjes, vinken e.d.
zijn dan goed zichtbaar. De grotere vogels, zoals
onder andere reigers, eksters, gaaien en
watervogels zijn natuurlijk het hele jaar door goed
te zien. Als we geluk hebben zien we ook
spechten, roofvogels en misschien een ijsvogeltje.
In de winter zijn er altijd ransuilen in de grote spar
bij de receptie, prachtige
beesten.

www.jonglereneten.nl
www.smaaklessen.nl
www.gezondeschool.nl
www.wur.nl/wetenschapsknooppunt
www.grasspriet.be
www.schooltv.nl
www.klassetv.nl/pakket/fitopschool
Vraag gratis het lespakket aan over gezonde
voeding en bewegen. Het materiaal is te
downloaden. Voor groep 1 t/m 8.
WATER:
www.watereducatie.nl
www.waterschappen.nl/educatie
www.watermuseum.nl/educatie
www.kraanwater.nu
klik rechts op “wat weet jij van kraanwater”
www.waterkennis.nl
www.schooltv.nl
www.wur.nl/wetenschapsknooppunt
KLIMAAT EN ENERGIE:
www.greenpeace.nl/opschool/docenten
www.grasspriet.be
www.schooltv.nl
www.wur.nl/wetenschapsknooppunt
www.windlab.eneco.nl
NATUUR- WETENSCHAP EN TECHNIEK
www.wur.nl/wetenschapsknooppunt
www.techniektalent.nu/scholen
www.proefjes.nl
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BIODIVERSITEIT:

 Melkveebedrijf Mulder”De Aanval”, Driel

www.boomfeestdag.nl
www.devlinderstichting.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.dierenwelzijnsweb.nl
www.t-rex.naturalis.nl/Educatie
www.burgerszoo.nl
www.vogelbescherming.nl
www.kids.dasenboom.nl

 Biologisch melkveebedrijf Opneij, Hemmen

GRONDSTOFFEN EN AFVAL:
www.milieucentraal.nl
www.zwerfafvalmooiniet.nl
www.terracycle.nl
www.schooltv.nl
www.nederlandschoon.nl
www.afvalvrij.nl
www.circulus-berkel.nl

 Geitenbedrijf Bunt, “De Grote Doorn”,
Slijk Ewijk

 Biologische tuinderij “De Stroom”, Hemmen

 Fruitbedrijf en landwinkel “De Woerdt”,
Ressen

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 melkveehouderij of tuinderij.
Boeken via
www.boerderijeducatierivierenland.nl bij:

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
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. info@nmeoverbetuwe.nl

