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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Doe gratis mee aan De Grote Plantenjacht! Een lesproject van vijf lessen,
waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of 8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school
te vergroten. Na afloop ontvangt de school € 100,- om het actieplan van
de leerlingen uit te voeren. Kijk voor informatie en aanmelden op
https://www.eco-schools.nl/doe-mee/projecten/de-grote-plantenjacht
De Grutto is gekozen tot onze nationale vogel. Wilt u uw leerlingen van
alles laten weten over deze en andere weidevogels, schrijf u dan in voor
de Weidevogelcursus voor leerlingen. Geschikt voor groep 5 t/m 8. Een
korte inleidende les door uzelf, een gastles op school door een vogelaar
en daarna een excursie om de vogels in het echt waar te nemen. We
hebben zelfs wat uitbreidingsmogelijkheden bijvoorbeeld wanneer u het
geheel in een projectweek wilt doen. Informatie en aanmelden via de
digitale nmegids op www.nmeoverbetuwe.nl/aanbod-po-bso/
Steeds meer basisscholen zijn bezig met “Gezonde Scholen”. De GGD
begeleidt bij het maken van beleid, bijv. op het thema Voeding. Info op
https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/gezonde-school/
En binnen het nieuwe programma Jong Leren Eten zijn er subsidies e.d.
mogelijk om bijv. een excursie te kunnen doen en/of een gezond groen
schoolplein aan te leggen. Kijk op https://www.jonglereneten.nl/ De
makelaar van JLE voor onze gemeentes is Wieke Bonthuis of informeer
bij de coördinator Annette Bisseling van NME Overbetuwe naar de mogelijkheden via info@nmeoverbetuwe.nl .

Op 2 april is het wederom Nationale Buitenlesdag. Ga met de groep naar
buiten voor een creatieve les, om te tellen/rekenen of een leuke woordbenoemactie. Ideaal is het om buiten beestjes of planten te zoeken, te
werken met de leskist ‘Het weerbericht”, “Bomen? Boeien!” of “De grote
Bellenblazer” of een excursie te doen. Wij hebben veel meer ideetjes,
vraag het gerust! U kunt ook kijken op www.buitenlesdag.nl en daar een
digitale buitenles-ideeën-bundel aanvragen. Doet u mee?
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Marc Ter Horst maakte een stoomcursus klimaatverandering voor de
bovenbouw. In vijf simpele stappen legt hij klimaatverandering uit. Bij
elke stap staan lessuggesties, praktische opdrachten en eenvoudige
proefjes die het verhaal duidelijker maken. In deze stoomcursus
https://marcterhorst.nl/wp-content/uploads/pb3510-stoomcursusklimaatverandering.pdf kan hij niet het hele verhaal van klimaatverandering vertellen. Dat doet hij wel in het kinderboek over klimaatverandering “Palmen op de Noordpool”, ISBN 9789025768171
Maar het leukste is natuurlijk als hij het verhaal met proefjes en al op
school komt vertellen. Zo’n schrijversbezoek kunt u regelen via de Schrijverscentrale. https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/12087
In de aanloop naar Pasen rollen er eieren -figuurlijk gesproken-. . Waarom eieren? Eieren als symbool voor nieuw leven…..
Het NME heeft een leskist “Eieren en nesten van vogels”. Leuk om te
lenen. Ook leuk is de link met eieren als voedsel. Leen de leskist “Smaaklessen”, gebruik de video op https://www.verbeekeieren.nl/nieuws/ of
deze digitale les https://basisonderwijs.online/lespakket-wizzkip.html
Wilt u op een bijzondere manier de verjaardag van de juf vieren of het
jaarlijkse uitstapje van de groep vorm geven, ga dan naar het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden. Onze NME collega’s daar
kunnen er een educatief tintje aan geven zoals de Centrumles “Ontdek
het seizoen” (gr 1 t/m 4) of “Opa vertelt” (over oude beroepen als boer,
visser en stenenbakker- voor gr 3 t/m 6). Daarnaast is er ruimte om een
picknick te houden en te spelen in de waterontdekplek. . Informeer bij
Patricia de Vries via educatie@bcdegroterivieren.nl of 0487-572831
Jonge kinderen en dieren, dat is altijd een succes. Spelenderwijs leren
over dieren kan met de leskist “Pronkepauw, hoe staan je ogen nou?” Op
een kinderboerderij ontdekken hoe de vacht, huid of veren van dieren er
uit zien, de poten, de snavels of mond/bek maar ook het voedsel en de
poepjes. Tegelijk met deze ontdekkingen leren ze veel nieuwe woorden.
Voor gr 1 t/m 3. Reserveer via www.nmeoverbetuwe.nl/aanbod-po-bso/
en ga genieten!
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Periode vreemd i.v.m. uw vakantie?
Wij werken in zowel de Regio
Midden als Regio Zuid…..
In overleg kunnen uitleendata aagepast worden

In 2019:
wo 20 / 2 – vr 8 / 3
wo 13/3 – vr 29 / 3
wo 3 / 4 – vr 26 / 4
wo 8 / 5 – vr 24 / 5
wo 29 / 5 – vr 14 / 6
wo 19 / 6 – vr 5 / 7
wo 10 / 7 – vr 19 / 7
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