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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Basis- en speciaal (voortgezet) onderwijsscholen kunnen van 31 aug
t/m 11 sept. inschrijven voor het EU Schoolfruitprogramma via
www.euschoolfruit.nl De gratis leveringen lopen van 9 november
2020 tot en met 16 april 2021.
Op 1 sept. 2020 gaat de nieuwe subsidieronde open van JongLeren
Eten. Met als motto “Lekker naar buiten!” kunnen alle PO-scholen en
kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten worden scholen en
kinderopvang gestimuleerd om kinderen in aanraking te laten komen
met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een
praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Per schoollocatie kan maximaal 2000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl
Ook dit jaar kunt u als groep weer een kweekpakket paddenstoelen
(champignons) aanvragen. Bestelt u het vóór 2 okt. dan leveren wij
het in de week voor de herfstvakantie. U kunt het proces dan inzetten
voor de vakantie en het zichtbaar groeien en oogsten vindt dan net na
de vakantie plaats. Bij het pakket krijgt u een digitale handleiding met
lessuggesties en recepten. Deze materiaalzending is een kooppakket à
€ 10,- en elk pakket is geschikt voor één klas.
19 sept is het World Cleanup Day: de grootste wereldwijde opruimdag. In 180 landen steken 20 miljoen mensen de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Op woensdag 16 september wordt
voor het eerst een speciale dag voor alle scholen in Nederland georganiseerd. Ook meedoen met jouw school/klas? Ga naar de website
om je aan te melden.
Bij het NME-centrum kunt u voldoende lesmateriaal vinden.
Via de gemeente kunt u opruimmaterialen lenen en regelen dat het
verzamelde zwerfvuil opgehaald wordt. Regel dat wel ruim op tijd!
Op woensdag 23 sept is het nationale kraanwaterdag. Besteed ook
aandacht aan kraanwater als duurzame en gezonde dorstlesser!
Schrijf je in en ontvang gratis educatief materiaal.
https://kraanwaterdag.nl/aanmelden
Tussen 23 sept en 14 okt kunt u subsidie aanvragen voor een gratis
kraanwatertappunt: https://gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/subsidie-watertappunt
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Van 21 t/m 25 sept, organiseert Klimaatverbond Nederland weer de
Groene Voetstappen week. Naast dat leerlingen een leuke week
hebben en bewust worden van hun eigen positieve impact op het
klimaat, beschikt u tijdens deze week over een uitgebreid lesmateriaal
over klimaat, mobiliteit én politiek. De Groene Voetstappen staan in
het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (maatschappijleer).
Alle info op www.groenevoetstappen.nl
Tips: ben u een Gezonde School of bezig dat te worden? Dan passen
deze Groene Voetstappen er prima bij!. Benader sportcoach Joris
Maier om een extra beweegles in te plannen, vraag de Fietsersbond
om fietslessen te begeleiden enz.
Waar leer je het meest over de natuur? Juist: in de natuur zelf!
Ga met uw groep op pad naar de schooltuin, het park, de uiterwaarden, het bos enz. met spullen van het NME en/of met gidsen van het
NME. In onze nmegids vindt u een aparte rubriek Naar buiten! Alles
voor een buitenles waarmee u zelf aan de slag kunt en er staan diverse typen excursies voor de verschillende groepen. Eén tip: vraag excursies op tijd aan want onze gidsen kunnen zich nog steeds niet splitsen. Wie het eerst komt….
Doet u trouwens ook (weer) mee met de Buitenlesdag op 22 sept.
2020? Tips staan op https://buitenlesdag.nl/buitenlessen/

Digitale catalogus en reserveringssysteem nmegids.nl in 2020-2021
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

opmerking

wo 6 jan
ma 25 jan
wo 27 jan
ma 1 maart
Er zit wel 1 week vakantie in
wo 3 maart
wo 31 maart
Hierna is Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen
wo 7 april
ma 26 april
Hierna is meivakantie
wo 19 mei
ma 14 juni
wo 16 juni
wo 17 juli
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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