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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Op zoek naar een leuk en leerzaam dagje uit (schoolreisje) voor de
klas? Denk eens aan de Floriade. Slechts 1x in de 10 jaar is er een!
Speciaal voor het basisonderwijs is er een Floriade Kids Expeditie
route waarmee je met de hele klas over het park kan speuren. Van
een wereldreis langs verschillende landententoonstellingen tot het
spannende oerbos en nog veel meer.
Kinderen krijgen op een leuke manier inzicht in het thema ‘Growing
Green Cities’. Over hoe groen onze steden geweldig kan maken. Ze leren over groen, voeding, gezondheid en energie. De perfecte mix van
spelenderwijs leren over duurzaamheid en samen plezier hebben.
Er is een speciaal lespakket gemaakt dat aansluit op een bezoek aan
de Floriade. Info over schoolreis en het lespakket: https://floriade.com/nl/ (scrol helemaal naar beneden en klik dan verder).
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Nieuwsbrief scholen

NME Betuwe heeft gedurende schooljaar 2021-2022 en 2021-2022
een speciaal Floriade-menu op haar website. Zo kunt u de 4 Floriade
thema’s nog verder behandelen met lessen, leskisten, materialen
en/of excursies van ons NME.
Tot dinsdag 7 september kunnen klassen en BSO-groepen zich gratis
aanmelden voor Nationale Kraanwaterdag via kraanwaterdag.nl. Op
14 sept. ontvangen deelnemers de Kraanwaterdagposter en een link
naar de educatieve materialen voor een spetterende Kraanwaterdagles. En op 22 sept. Is de Kraanwaterdag.
NME Betuwe heeft ook leuke leskisten en excursies om het thema
Water breder te behandelen. Kijk in de nmegids.nl en reserveer het.
Van 6 t/m 19 september kunnen scholen zich via de website
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm inschrijven voor het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. Deelnemende
scholen ontvangen gedurende 20 weken, 3 porties groente en fruit
per leerling, per week.
Leuk idee is om via www.boerderijeducatierivierenland.nl een excursie te boeken naar een fruitbedrijf. U kunt ook bijvoorbeeld onze leskist “Appeltje te schillen” lenen (gr. 5-6)
Op 15 sept 2021 vindt de scholeneditie van de World Clean-Up day
plaats. We hopen dat veel scholen meedoen met een zwerfvuilactie
of aandacht besteden aan zwerfvuil, plastic soup, statiegeld, recycling
enz. In de digitale catalogus nmegids.nl zijn suggesties wat betreft leskisten en online lespakketten. Bij de gemeente kunt u materialen lenen en regelen dat het verzamelde zwerfafval opgehaald wordt.
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In onze nmegids staat bij de categorie “Naar buiten! “ een uitgebreid
aanbod voor lessen die je zelf kunt geven, al dan niet met onze hulp.
Natuurlijk geven onze gidsen graag weer excursies bij een sloot of
plas, door de uiterwaarden of het bos. Bij deze excursies geldt dat wij
altijd alle materialen meebrengen. En uiteraard in overleg met de
leerkracht de locatie, datum en tijdstip bepalen.
Van vlak na de zomervakantie tot de herfstvakantie is slootjes-onderzoek erg succesvol. De andere excursies kunnen (bijna) jaarrond, alleen bij te hoog water in de uiterwaarden gaan we daar niet heen.
Interesse voor zo’n begeleide excursie? Reserveer via de nmegids
want wie het eerst komt… Een informerende mail naar nmebetuwe@gmail.com kan ook.
Zoek je naar inspiratie en geeft Google te veel hits waardoor je het
niet meer weet? NME Betuwe biedt hulp!
Op www.nmebetuwe.nl zijn onder INFORMATIEF en dan INSPIRATIE
OP THEMA allerlei overzichtelijke themagidsen, de menukaarten voor
Gezonde School, onze aanbodgidsen voor de verschillende bouwen
en de NME Jaarkalender te vinden. Met heldere beschrijvingen.
We proberen ze in de zomervakantie allemaal weer te updaten dus
suggesties zijn welkom op nmebetuwe@gmail.com
Scholen kunnen materialen reserveren via ons digitale catalogus- en reserveringssysteem nmegids.nl.
Afwijken van onderstaande periodes kan gevraagd worden maar is geen vanzelfsprekendheid!
Voor ons was het een hele puzzel met 2 regio’s, grote vakantiespreiding en vrije dagen.

Dit zijn de periodes van de nmegids.nl in 2020-2021 U kunt al boeken…
Start periode
wo 8 sept
wo 13 okt
wo 10 nov
wo 1 dec
wo 12 jan
wo 2 feb
wo 9 mrt
wo 30 mrt
wo 11 mei
wo 1 juni
wo 22 juni

Einde periode
ma 11 okt
ma 8 nov
ma 29 nov
wo 22 dec
ma 31 jan
wo 23 feb
ma 28 mrt
wo 20 apr
ma 30 mei
ma 20 juni
wo 6 juli

www.nmebetuwe.nl

Nieuwsbrief scholen

Opmerking
Inclusief herfstvakantie

Inclusief Pasen
Inclusief Hemelvaart
Inclusief Pinksteren
Regio Zuid mag tot wo 20 juli i.v.m. langer school..
NME Betuwe heet voluit: Stichting NME-centrum “Midden-Betuwe”
Postadres: Appelgaard 9 4033 JA Lienden
Bezoekadres (na afspraak): Tielsestraat 11b 4043 JP Opheusden
Coördinator: Annemieke Jansen tel 06-20641777 of 0344 -603758
E-mail: nmebetuwe@gmail.com
Website: www.nmebetuwe.nl
Facebook: NME Betuwe https://www.facebook.com/nmebetuwe
Partner in het samenwerkingsverband NME Rivierenland
Lid van het Gelderse Netwerk van NME-centra
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