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                            Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten: 
 

  

 

 

 

 

 

 

Natuur-techniekdagen  

11 t/m 13 maart 2020 

Voor groep 5 en 6 

 
Voor de scholen in: Herveld- 

Zetten-Randwijk-Heteren 

 

Locatie: Lammerts van 

Buerenschool in Zetten 

 

 Informatie over onze leskisten, materialen en excursies vindt u in onze digitale NME catalo-
gus op www.nmeoverbetuwe.nl  onder de kop “bestellen”. Bent u de inlogcode kwijt?  Stuur 
dan een e.mail naar info@nmeoverbetuwe. nl . 

Wij vragen aan alle NME schoolcoördinatoren om de groepsindeling voor het schooljaar 
2019-2020 eerst te updaten! Dit is belangrijk voor de reserveringen.  Heeft u hierbij hulp 
nodig? Stuur dan een e.mail naar de NME coördinator Annette Bisseling  van NME Overbe-

tuwe.      Leenperiodes in schooljaar 2019-2020: 

Wo 08-01-2020 Ma 27-01-2020 Zuid + midden 

Wo 29-01-2020 Vr 21-02=2020 Zuid + midden 

Wo 04-03-2020 Ma 30-03-2020 Zuid + midden 

Wo 01-04-2020 Ma 20-04-2020 Zuid + midden 

Wo 22-04-2020 Ma 25-05-2020 Zuid + midden 

Wo 03-06-2020 Ma 22-06-2020 Zuid + midden 

Wo 24-06-2020 Vr 10-07-2020 midden 
 

 

Heeft jullie school een moestuin, vierkante meter bak(ken) of hele grote bloempot-
ten? Dan mogen we ook dit schooljaar jullie weer blij maken met één gratis pakket 
met zaden voor 10 verschillende groenten . Interesse? Vraag het dan zo snel moge-
lijk maar uiterlijk 25 januari. Stuur een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl . 
Geen groene vingers of hulp nodig? Vraag dan ook naar de handige moestuinkaar-
ten. Deze mogen tot de zomervakantie op school blijven. 

 

Gezonde voeding staat erg in de belangstelling. Naast bovengenoemde  u kunt u 
veel lessuggesties vinden op het nieuwe voedseleducatie portaal Chef! Hierop staat 
alles over Smaaklessen, EU schoolfruit enz.  Kijk snel op www.voedseleducatie.nl  

U kunt ook bij NME Overbetuwe de bijbehorende leskist Smaaklessen reserveren. 
Zie voor verdere informatie www.nmeoverbetuwe.nl  de digitale NME catalogus. 
Zeker voor (aanstaande) Gezonde Scholen erg interessant. 

 

Op 24, 25 en 26 januari 2020 is weer de Nationale Tuinvogeltelling. U kunt zich 
aanmelden via https://www.tuinvogeltelling.nl/meedoen .  
U kunt bij ons leuke leskisten e.d. lenen. Denk aan Jop vindt een veer (gr 1 t/m 3), 
Prof van Wiegen ziet ze vliegen (gr 4 t/m 6) en de themakisten (gr 1 t/m 4 en gr 5 
t/m 8). Ook kunt u bij ons het digitale materiaal bestellen van “Vogelrestaurant” (gr 
1 t/m 4) over vogels in de winter: zoeken, zien en zorgen. Als u tijdig een voederta-
fel maakt met vetbollen, pindasnoeren enz., dan zijn de vogels gewend om er naar 
toe te komen en kunnen de leerlingen ze zien. 

-

Voor basisscholen 
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www.nmeoverbetuwe.nl 
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Even uitgelicht een nieuwe leskist in ons aanbod: “De gamer en de ballerina”. Deze 
leskist (voor gr 7-8) behandelt de relatie tussen voeding en beweging. Leerlingen 
worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Doel: leerlingen kunnen uitleg 
geven over de begrippen 'energiebalans' en 'gevarieerde voeding'. 

Het verhaal van de Gamer en de Ballerina vormt de rode draad in het programma 
dat bestaat uit twee lessen en tips voor het maken van een werkstuk of presentatie. 
Beide lessen bestaan voor het grootste deel uit een spel dat met de klas wordt ge-
speeld en waarin de kinderen bewegen en eten in balans moeten zien te houden. 
Door de gamer en de ballerina te helpen, leren de leerlingen over de spijsvertering, 
schijf van 5 en de energiebalans.  
Reserveren kan via www.nmeoverbetuwe.nl   digitale NME catalogus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur-techniekdagen van 11 t/m 13 maart 2020 voor de scholen in Herveld-
Zetten-Randwijk-Heteren. Voor groep 5 en 6. Er zijn 5 dagdelen beschikbaar. 

We kunnen dan 1 groep per dagdeel ontvangen. 

Wo. 11/3 (10-11.30), Do.  12/3 (10-11.30 en 13.00 tot 14.30 u.) 
vr.   13/3  (10-11.30 en 13.00 tot 14.30 u.) 
Tijden kunnen worden aangepast. 
Het gaat om een praktijkles van 1,5 uur. Deze wordt begeleid door de na-
tuur(school)gidsen van CNME Hemmen en een medewerker van Marant (Edukids-
lab). Vanuit KWTG (Kenniscentrum Wetenschap-Techniek Gelderland) is een subsi-
diebedrag beschikbaar gesteld) en NME Overbetuwe maakt het mogelijk voor de 
scholen om hier gratis aan deel te nemen. 
Er wordt een parcours aangeboden van 6 onderdelen: 
Robot-5 proefjes-elektrodozen- Binoculair-biomimicry-orgaan twister-bouwen 
Zo snel mogelijk aanmelden! Stuur een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl  
Vol = Vol 

 

BOOMFEESTDAG:  Woensdag  18 MAART 2020! Voor groep 7-8 

Wij zijn aan het onderzoeken waar locaties geschikt en beschikbaar zijn in de ge-
meente Overbetuwe. Maar denk ook aan het schoolplein om daar met de leerlingen 
bomen en struiken te gaan planten op 18 maart. 

Heeft uw school belangstelling en een geschikte plaats voor fruit/noten boompjes 
of struiken? NME Overbetuwe kan hierbij helpen om een advies te geven en gaat 
daarna kijken of het mogelijk is om het “groen”gratis beschikbaar te stellen. Dat 
hangt af van de aantallen. Stuur een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl   en wij 
nemen contact met u op. 

 

 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” Weide-vogel cur-
sus voor leerlingen”. Van maart tot begin juni. Geschikt voor groep 5 t/m 8.  

Reserveren via www.nmeoverbetuwe.nl  digitale NME catalogus , onder projecten, 
lessen en excursies algemeen. 

 

 
 

NME Overbetuwe    Stichting Natuur- en Milieu Educatie Overbetuwe 
postadres:  De Park 12, 6661 NW  Elst 
 
coördinator: Annette Bisseling mobiel: 06-40469609 of 0481-372679 
E-mail:    info@nmeoverbetuwe.nl   
website:  www.nmeoverbetuwe.nl  
   
Samenwerking met NME Betuwe 
lid van het Gelderse Netwerk van NME-centra 
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