Jan/feb/mrt
2019

www.nmebetuwe.nl

Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Heeft u ideetjes nodig over een thema, bijvoorbeeld voor een projectweek, kijk dan op www.nmebetuwe.nl/inspiratie-op-thema/
Daar vindt u ook een overzicht van alles wat we hebben, gerangschikt
per bouw. Gemakkelijk om door te snuffelen tijdens een bouwoverleg.
En u kunt altijd uw vraag mailen of bellen….
24 januari is het Nationale Voorleesontbijt en vervolgens t/m 3 februari
de Voorleesdagen. U weet er als school alles van!
Combineer een gezond voorleesontbijt met een les over gezonde voeding. Kijk voor leuke tips op https://www.smaaklessen.nl/ en/of leen bij
het NME een leskist over voeding.
Nu het kouder is, zoeken de vogels hun voedsel bij ons in de tuin. En wij
hangen vetbollen, pinda’s en nootjes op. Zet bij school een voedertafel
en doe op 25 januari mee aan de Tuinvogeltelling voor scholen. Leuke
lessuggesties op https://www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen
Wilt u meer met vogels? Wij hebben leuke leskisten en excursies. Kijk in
onze digitale catalogus en reserveringssysteem op www.nmebetuwe.nl
U kunt ook meedoen met de Week van de Nestkast, 4-10 maart. Timmer
met de leerlingen nestkastjes, hang ze op in de schooltuin en bekijk met
de leerlingen welke vogels erin gaan. www.weekvandenestkast.nl
In de winter zijn we veel energie kwijt aan verwarmen. Wilt u ook een
energieke uitdaging met school of uw groep om bewustwording te krijgen? Doe dan op 15 februari mee met de Warme Truiendag. Trek een
warme trui aan, zet de CV lager en bespaar energie. Op onze website
www.nmebetuwe.nl staat veel informatie over energiebesparing en lessuggesties. Er staan ook leuke ideetjes zoals wie breidt de langste sjaal,
een workout om warm van te worden, een modeshow met warme kleding, een lunch voor koukleumen enz.
Doet u op 15 maart mee met de Nationale Pannenkoekendag? Leuk!
U geeft deze dag een extra accent als u bij een boer gaat kijken waar de
eieren, de melk of het graan voor het meel vandaan komt. Plan een
excursie in via www.boerderijeducatierivierenland.nl
Van 18 t/m 23 maart is de Week van Nederland Schoon. Doet u ook
weer mee met de Schoonmaakactie? U krijgt nog bericht via de
gemeente maar plan het alvast in….Educatief materiaal heeft het NME.
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Op 13 maart is de Boomfeestdag en op 21 maart de Werelddag van de
Bossen. Bomen zijn heel belangrijk. U kunt met de leerlingen bomen of
struiken planten. Lukt dat niet, leen dan een leskist over bomen of ga op
excursie naar een bos of park. Kijk in onze digitale nmegids voor het aanbod. www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/
Op 22 maart is de Wereld Waterdag. Dan staan we stil bij de wereldwijde waterproblematiek. U ook? Met een les of actie als Walking for Water
het probleem van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in
veel derdewereldlanden onder de aandacht brengen.
Blijft u graag op de hoogte van de mogelijkheden om natuur, milieu en
duurzaamheid in de les te gebruiken? Vul dan uw gegevens in en de
nieuwsbrief Leren voor Morgen zal u voortaan automatisch worden toegezonden. Link: https://us14.listmanage.com/subscribe?u=05895efe8697d660b50af2aa4&id=02af380c39
Ons lesproject Energie? Zuinig! Is nog steeds favoriet bij leerkrachten.
Wilt u met uw groep 7-8 ook in het nieuwe schooljaar (weer) meedoen,
dan kunt u zich nu alweer aanmelden via nmebetuwe@gmail.com
Als er een Groen Schoolplein bij school is, stimuleert dit de leerlingen om
te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Groen Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang
van de natuur. Wilt u meer weten over Groene Schoolpleinen, kijk dan bij
de links van https://www.nmerivierenland.nl/biodiversiteit/
NME Rivierenland werkt samen met Jong Leren Eten (JLE) en de GGD /
Gezonde School binnen het grote thema gezond eten en bewegen.
Gezamenlijk kijken we naar ons eigen aanbod en dat van partners (zoals
Boerderij Educatie Rivierenland) en we proberen daarmee u als school te
ondersteunen. Heeft u een vraag of opmerking, laat het ons weten!
Contactpersoon voor NME Betuwe is Annemieke Jansen.
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Periode vreemd ivm uw vakantie?
Wij werken met zowel de
Regio Midden als Zuid.
In overleg kunnen
data aagepast worden

In 2019:
wo 9 / 1 – vr 25 / 1
wo 30 / 1 – vr 15 / 2
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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