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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
NME Betuwe bestaat sinds november 1994 en vanaf het begin minus 6
weken is Annemieke Jansen erbij betrokken als vrijwilligster. Dat is nu
dus al 25 jaar! Voor dit bijzondere jubileum verraste de vrijwilligstersploeg haar met een fotoboek “Annemieke 25 jaar NME”. En ook de
collega’s van NME Overbetuwe hadden een leuk boek voor haar. Plus
een waardebon om zelf een toepasselijk cadeau als herinnering van te
kopen. Erg leuk, bedankt allemaal. Op naar de 30 jaar…..
Tip voor in de schoolbieb… De winnaar voor het meest inspirerende
Kinderklimaatboek 2020 is Mathilda Masters met het boek '123 superslimme dingen die je moet weten over het klimaat'. “Er zijn er maar
weinig kinderklimaatboeken die zowel informatief als inspirerend zijn,
want klimaatverandering is een lastig onderwerp. Mathilda Masters
gaat uitgebreid in op de gevolgen van klimaatverandering. Met voorbeelden laat ze zien dat er ook reden is voor optimisme”.
De prijs is een initiatief van de Grootouders voor het Klimaat. Kijk op
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/bewustzijn/ voor meer boeken.
Gezond bewegen en gezonde voeding vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum. Het aanbod van de sportcoach kunt u ook
vinden in onze catalogus net zoals informatie over de Gezonde School.
Kent u EU Schoolfruit, Smaaklessen en Smaakmissies al? Kijk anders op
de koepelwebsite van Chef! https://voedseleducatie.nl/login
Bij ons kunt u o.a. de bijbehorende leskist lenen, moestuinkaarten enz.
Als het nog niet op de rol staat, is het een goed idee om alvast in te
plannen voor volgend schooljaar.
Goed om te weten: Met de nmegids.nl bedoelen we ons digitale
catalogus- en bestelsysteem wat te vinden is onder de link
https://www.nmebetuwe.nl/aanbod-po-bso/
Hierin staan alle les- en themakisten, materialen, lessen en excursies
die wij aanbieden.
Op de volgende blz van deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie
voor het nieuwe schooljaar (nieuwe indeling, leenperiodes enz).

U kunt nu al gaan reserveren voor schooljaar 2020-2021.
Bent u de inlogcodes kwijt? Of heeft u hulp nodig bij het invoeren van
de groepsgegevens? Stuur een mail naar nmebetuwe@gmail.com
Vergeet niet daarbij uw school + plaats te vermelden.

Nieuwsbrief scholen

NME Betuwe

juli 2020

Digitale catalogus en reserveringssysteem nmegids.nl in 2020-2021
De indeling is gewijzigd t.o.v. vorige schooljaren. U vindt achtereenvolgend:
Alle leskisten en materialen, ingedeeld in 8 categorieën. Dat zijn:
• Mens, voeding en gezondheid
• Biodiversiteit: natuur, planten en dieren
• Naar buiten! Alles voor een buitenles
• Water (drinkwater en natuurlijk water)
• Techniek: ontdekkingen en proefjes
• Klimaat, energie en duurzaamheid
• Afval en grondstoffen
• Uitleenmaterialen en boekensets
Alle projecten, lessen en excursies, deze staan ingedeeld per locatie:
• Algemeen (voor alle drie de gemeenten)
• In de Betuwe (gem. Buren en gem. Neder-Betuwe)
• In en om Hemmen (gem. Overbetuwe)
• In en om Elst (gem. Overbetuwe)

Reserveringen
Een aantal van de items (enkele leskisten, materiaal en alle lessen en excursies) reserveert u middels
inschrijvingen. Bij inschrijvingen doet u een verzoek m.b.t. een datum en krijgt u van ons een bericht
of en wanneer u definitief ingedeeld wordt.
De meeste leskisten en materialen reserveert u middels periodes. Deze zijn:
Start periode
wo 2 sept
wo 23 sept
wo 28 okt
wo 25 nov

Einde periode
ma 21 sept
wo 14 okt
ma 23 nov
wo 16 dec

wo 6 jan
wo 27 jan
wo 3 maart
wo 7 april
wo 19 mei
wo 16 juni

ma 25 jan
ma 1 maart
wo 31 maart
ma 26 april
ma 14 juni
wo 17 juli

opmerking

Er zit wel 1 week vakantie in
Hierna is Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen
Hierna is meivakantie
Zuid mag week langer houden, Midden krijgt eerder vakantie

Afwijken van deze periodes kan gevraagd worden maar is geen vanzelfsprekendheid! U mag meerdere
periodes achter elkaar boeken. U betaalt per periode.
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