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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
LEESWIJZER: Telkens wanneer we de nmegids.nl noemen, bedoelen
we ons digitale catalogus- en bestelsysteem wat te vinden is onder de
link https://www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/ Hierin staan alle lesen themakisten, materialen, lessen en excursies die wij aanbieden.
Inlogcodes kwijt? Stuur een mail naar nmebetuwe@gmail.com
Het lijkt nog ver weg maar in maart 2020 leveren we als Gelders NMENetwerk weer de materiaalzending Moestuintjes in de klas, geschikt
voor alle groepen. Als u vóór 20 november 2019 reserveert via onze
nmegids.nl dan ontvangt u eind maart het pakket. Dit bestaat uit zaai-/
pootgoed van een aantal gewassen, een handleiding met lessuggesties
en teeltinstructies, opdrachtkaarten inclusief recepten om in de klas
ook iets te maken na de oogst en verder een mini-kweekkasje, een
aardappelkweekzak en plantenschepje.
Niet vergeten te bestellen dus, voor 20 november!!
Heeft jullie school of BSO een moestuin, vierkante meter bak(ken) of
hele grote bloempotten? 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 mogelijk maar uiterlijk 25
januari aan via onze nmegids.nl.
Geen groene vingers of hulp nodig? Bestel dan ook de handige moestuinkaarten. Deze mogen tot de zomervakantie op school blijven.
Gezonde voeding staat erg in de belangstelling. Naast bovengenoemde
materiaalzending e.d. 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
Bij NME Betuwe kunt u de bijbehorende leskist Smaaklessen reserveren. En de sportcoach kan een school helpen met thema’s als gezonde
traktaties, pauzehap enz. Zie voor verdere informatie onze nmegids.nl
Zeker voor (aanstaande) Gezonde Scholen erg interessant.
NME Betuwe is met de regionale NME-collega’s bezig om themakisten
samen te stellen omdat hier vraag naar is o.a. vanuit Gezonde Scholen
en IPC-scholen. We hebben nog niet duidelijk welke van onze scholen
volgens IPC werken. Kunt u dat aan ons doorgeven per mail?
Themakisten bevatten suggesties, (prenten)boeken, onderzoeksmateriaal en ontwikkelingsmateriaal over het thema.
Nieuwsbrief scholen
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Op 24, 25 en 26 januari 2020 is weer de Nationale Tuinvogeltelling. U
kunt zich aanmelden via https://www.tuinvogeltelling.nl/meedoen.
Bij NME Betuwe kunt u 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 voedertafel maakt
met vetbollen, pindasnoeren enz., dan zijn de vogels gewend om er
naar toe te komen en kunnen de leerlingen ze zien.
Zowel in de gemeente Buren als in Neder-Betuwe doen groepen 7 of 8
mee met ons lesproject Energie Zuinig. We hebben het programma
weer ge-updatet en ingekort naar 2 lessen. Eentje die de leerkracht
geeft en een waarin leerlingen onder begeleiding van de gastdocent
een heel circuit aan opdrachten doen. Leerlingen zijn erg enthousiast.
Heeft u nog geen afspraak gemaakt voor dit schooljaar en wilt u graag
meedoen? Stuur snel een mail naar ons en we gaan het regelen met u.
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 gespeeld 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 onze nmegids.nl

Leenperiodes
in schooljaar
2019-2020
Sommige periodes zijn langer dan
andere. Handig in de projectweek.
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