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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Vanaf 3 oktober (tot maximaal het einde van dit kalenderjaar) kunnen nog
circa 50 aanvragen voor subsidie gehonoreerd worden voor advies bij het
verduurzamen van het schoolgebouw. Interesse? Lees en reageer...
https://www.greendealscholen.nl/vraag-subsidie-voor-advies-aan
Aanstaand weekend wordt de klok weer van zomertijd terug gezet naar
wintertijd. Er zijn in die “Nacht van de nacht” allerlei speciale activiteiten
om stil te staan bij het thema “Laat het donker donker zijn”.
Wilt u hier in de klas aandacht aan besteden? Kijk dan voor lesmateriaal op:
http://www.nachtvandenacht.nl/bibliotheek/lesmateriaal/
En wilt u donker en duisternis gebruiken om een les te geven over “sterren
en planeten”, reserveer dan de gelijknamige leskist van ons!
Van 28 oktober tot 5 november is de jaarlijkse Fairtrade week. Producten
met fairtrade keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke
voorwaarden. NME Betuwe heeft een set mappen onder de naam “Wereldwijde verbondenheid” die ingezet kunnen worden in lessen over fairtrade.
Denk aan de mappen Voeding en Kleding. Niet alleen handig voor natuuronderwijs of aardrijkskunde, ook bij burgerschapslessen of een project over de
Derde Wereld.
Is uw school bezig met IPC onderwijs? Dan past fairtrade prima bij IPConderwerpen als “Cacao”.
Het Nationaal Schoolontbijt (6-10 november) wijst kinderen op een lekkere,
gezonde en gezellige manier op het belang van een goed ontbijt. Samen met
je groep ontbijten op school: lekker brood, gezond beleg en drinken, vers
fruit en groenten en vrolijke placemats en folders met ontbijttips voor de
ouders. Lees meer op www.schoolontbijt.nl
Misschien heeft u geen (gratis) schoolontbijt kunnen regelen. Blijft altijd de
mogelijkheid om bij NME Betuwe een leskist te lenen. We hebben o.a.
“Smaaklessen”, “Kaas maken” en diverse lesdozen over brood. Schoolbreed.
Het Schoolontbijt en de diverse leskisten zijn ook prima geschikt om in te
zetten bij de Dankdag-viering van 8 november.
Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor het feit dat 2,5 miljard mensen niet beschikken over
normale sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen
aan diarree, per dag 2.200 kinderen = 70 volle schoolklassen.
NME Betuwe heeft een lespakket “Over de pot en de put” wat gebruikt kan
worden om leerlingen te laten beseffen wat er allemaal komt kijken bij toilet, riolering etc. Uitgesplitst in 4 verschillende thema’s voor de verschillende bouwen. Ook prima te gebruiken bij een project over derde wereldlanden, eventueel in combinatie met “Wereldwijde verbondenheid – Water”.
Het lijkt nog ver weg maar eind januari is weer de Tuinvogeltelling. Digitaal
lesmateriaal vindt u op https://www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen Bij
NME Betuwe kunt u diverse leskisten bestellen over het thema Vogels. Denk
aan de “Themakist vogels”, “Prof van Wiegen ziet ze vliegen” en “Jop vindt
een veer”. Wees er op tijd bij, anders zijn andere scholen u al voor!
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Het lesprogramma Energie Zuinig is een groot succes! Al heel veel groepen
6-7-8 hebben de gastles van Ceciel gehad en gewerkt aan het thema. In
schooljaar 2016-2017 waren het 28 groepen van 21 scholen. In de eerste
helft van schooljaar 2017-2018 staat de teller inmiddels al op 11 groepen.
Ook in 2018 staan er weer lessen op de rol.
Heeft uw school interesse om mee te doen en dit nog niet doorgegeven?
Meld het ons zo vroeg mogelijk via nmebetuwe@gmail.com o.v.v. Energie
Zuinig. Dat mag dus al ook voor volgend schooljaar!
Alleen als er voldoende animo is vanuit de scholen, wil de gemeente weer
subsidie geven en kost het u niks. Wij vinden het programma zeer de moeite
waard en de leerlingen en leerkrachten die het gevolgd hebben ook!
Op de Rehobothschool in Ochten hebben we onlangs de pilot van het programma “Woordvoerders van de Schone Rivieren” uitgevoerd. Tijdens een
excursie door de uiterwaarden en langs de rivier de Waal hebben de leerlingen van alles gezien, gehoord en ontdekt. Hun ontdekking: het is een mooi
natuurgebied. Maar jammer dat er zwerfafval is, het kan/moet schoner..
In de week erna hebben de leerlingen in de klas een presentatie voorbereid
en die later gegevens voor publiek: mede-leerlingen, ouders, de wethouder
en NME medewerkers. Erg leerzaam en succesvol.
Wilt u in 2018 dit ook voor uw groep 5-6-7 of8, schrijf dan in via onze digitale
catalogus: RIVIERenLAND: woordvoerders Schone Rivieren.
Naar aanleiding van een vraag van de Eben-Haëzerschool uit Lienden hebben
we een excursie ontwikkeld in het bos op de Grebbeberg bij Rhenen. We
gingen “op zoek naar de bronnen van het bos” om de biodiversiteit en de
kringloop te ontdekken. Die bronnen zijn de bodem, de producenten, de
consumenten en de reducenten. Ofwel: wat vind je in en op de grond, wat
ontdek je aan bomen en planten, zijn er sporen van dieren te vinden, zie je
bodemdiertjes, schimmels en paddenstoelen? Juf en leerlingen waren erg
enthousiast. Wij van NME Betuwe ook. Deze bosexcursie is geschikt vanaf
groep 5 en te reserveren via ons digitale systeem.
We promoten altijd een excursie in een breder kader te zetten. De leskist
“Bomen boeien” en ons “boekenset over het bos” passen hier prima bij.
Bij NME denkt nog niet elke school aan ontdekdozen of leskisten over techniek, magneten, kaas of papier maken. Ook dat zit in ons aanbod!
Kijk op onze website wat we nog meer hebben. En reserveer!
www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/
De projectweek: dat duurt vast nog even.. Toch kan het geen kwaad om
tijdig bij ons uw gewenste leskisten te bestellen! Immers: veel scholen hebben in dezelfde periode als u hun projectweek. U kunt misgrijpen….
Heeft u nog geen idee of wilt u hulp bij het kiezen van een thema? Geef ons
een seintje en we denken met u mee. Mail nmebetuwe@gmail.com
2017:
2018:
10 januari – 26 januari
31 januari – 16 februari
7 maart – 23 maart
25 oktober -10 november
28 maart – 20 april
15 november – 1 december
16 mei – 1 juni
6 december – 22 december
6 juni – 29 juni
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