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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Voedseleducatie op school. De overheid doet een beroep op scholen,
de meesten willen het ook graag maar hoe pak je het aan? Lesaanbod
is er in overvloed maar hoe kom je aan budget? Wat doe je al, hoe
maak je dat structureel? Heel veel vragen!
Ga niet het wiel helemaal zelf uitvinden! Met hulp van JongLerenEten, Smaaklessen, de GGD, Gezonde Scholen, het NME, enz. bouw je
als school aan een structureel plan. Alvast een goed idee inzien? Kijk
dan eens naar deze handleiding: https://www.stadsvoedselzutphen.nl/userfiles/files/Handleiding_voedseleducatie.pdf
Rondom het Nationaal Schoolontbijt (1-5 nov) is het leuk om met de
leerlingen stil te staan bij waar het voedsel vandaan komt en/of bij
het bereiden van voedsel. Denk dan aan een les via Boerderij Educatie Rivierenland maar ook aan leskisten van het NME-centrum zoals
Kaasmaken, Van Graan tot Brood, Smaaklessen enz. We hebben ook
vitrinekisten over Graan met daarin halmen, korrels en meel.
Maken jullie een lekker ontbijt op school? Extra leuk is het wanneer
bij de leerlingen gasten aanschuiven zoals de burgemeester of wethouder, een ambassadeur Gezonde Scholen, een bakker of groenteboer. Meer informatie en aanmelden via www.schoolontbijt.nl
Wij van NME Betuwe hebben door de jaren heen een mooi aanbod
m.b.t. voedseleducatie samengebracht. Leskisten, materialen en excursies. Natuurlijk updaten we het aanbod regelmatig.
Wil je weten wat je bij/via ons NME kunt reserveren? Kijk dan in de
menukaart Voeding. Deze is te vinden op onze website onder
https://nmebetuwe.nl/inspiratie-op-thema/
In deze menukaart zit ook een Agenda, d.w.z. overzicht van allerlei
speciale weken en dagen rondom voeding, eten, moestuintjes enz.

www.boerderijeducatierivierenland.nl

Nieuwsbrief scholen

De afstand tussen boeren en burgers is groeiende. Waar komt ons
eten eigenlijk vandaan? Kinderen weten soms niet beter dan dat het
uit de supermarkt afkomstig is. Boerderij Educatie Rivierenland wil
samen met scholen de handen ineenslaan en kinderen de herkomst
van voedsel laten ontdekken. Hoe leuk is het om al je zintuigen hierbij
te gebruiken? Beleef, leer en ontdek het boerenleven op een gecertificeerd bedrijf, dat werkt met dezelfde leerdoelen als de juf of meester op school. Dat gun je toch ieder kind?
Bekijk eens de folder met alle informatie! https://nmebetuwe.nl/wpcontent/uploads/2021/10/FlyerBoerderijeduDIGITAAL-1.pdf
Gemeentes subsidiëren een deel van de kosten.
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In samenwerking met JongLerenEten en NME centra stelt groenteveredelingsbedrijf Rijk-Zwaan zadenpakketten beschikbaar. Deze pakketten zijn gratis voor BSO’s en scholen! Het pakket bestaat uit 10
zakjes met zaden voor snijbiet, bindsla, radijs, kropsla, tomaat, rode
biet, prei, spinazie en peentjes en rucola.
Per school of BSO is 1 pakket beschikbaar, maar op=op! Aanvragen
kan tot max. 10 januari 2022 via onze digitale nmegids. Zoek naar
Moestuinplezier met zadenpakket (PO en BSO). Levering: eind
febr./begin maart. Je ontvangt hierover t.z.t. een bericht.
En als je dan zo’n zadenpakket hebt besteld, reserveer dan meteen
ook de Moestuinkaarten. In het zadenpakket zit een link naar een
webpagina met uitgebreide informatie over de zaden en tips voor
gebruik in de moestuin, vierkante meter bakken of gewoon grote potten op de vensterbank. Met de bak Moestuinkaarten weet je ook hoe
je met andere zaden en met plantjes aan de slag moet.. Doen!
Zwerfafval, het blijft in gemeentes een groot probleem. Nou zijn
basisschoolleerlingen echt niet de grootste veroorzakers…
Maar ze zien het ook en dat is een mooi aanknopingspunt om ze te
leren waarom dat zwerfafval zo slecht is in de natuur.
In de gemeente Buren hebben 5 pilotscholen een convenant afgesloten om 3 jaar lang met educatie en opruimen aan de slag te gaan
rond het thema. In de gemeente Neder-Betuwe willen we met zoveel
mogelijk scholen aan de slag rondom De Week van Nederland Schoon
in maart en/of de World CleanUp Day in september. De laatste eindjes van het projectplan worden afgewerkt. Oftewel: wordt vervolgd!
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 2021-2022 Boeken maar…
Start periode
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 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
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Opmerking

Inclusief Pasen
Inclusief Hemelvaart
Inclusief Pinksteren
Regio Zuid mag tot wo 20 juli i.v.m. langer school..
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