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Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten:
Op 9 september hebben we onze vrijwilligster Trudy Vogelaar in het
zonnetje gezet. Ze was dit voorjaar 20 jaar bij het NME maar daar
konden we niet bij stilstaan omdat we door corona gesloten waren.
Dus toen hebben we er 20 jaar en 20 weken van gemaakt.
We hadden allemaal wat leuks of wat lekkers bedacht voor haar en ze
kreeg van het NME het zoekkaartenboek. Ze had niks in de gaten en
was totaal verrast. Zo leuk. Vrijwilligers zijn er om trots en zuinig op te
zijn. Op naar 25 jaar bij het NME

20 jaar en 20 weken bij het NME als
trouwe vrijwilligster: reden om Trudy
in het zonnetje te zetten!

Ben of ken je iemand die als vrijwilliger de handen uit de mouwen wil
steken bij het NME-centrum? We kunnen altijd mensen gebruiken bij
het maken van nieuwe les- of themakisten, als gids bij excursies en om
contacten te onderhouden met scholen. Wees welkom…
Vraag een bijvriendelijk bloembollenpakket voor scholen aan
Juffen en meesters opgelet! Je kunt nu een gratis bijvriendelijk biologisch bloembollenpakket van Nederland Zoemt aanvragen, mede
mogelijk gemaakt door Lidl. De bloembollen kun je samen met leerlingen in het najaar poten, en de bijbehorende lesbrief maakt dat
extra leerzaam en leuk.
Vraag de bloembollen aan voor jouw klas!
Coach Gezonde Kinderopvang? Vraag nu subsidie aan!
Coaches Gezonde Kinderopvang kunnen vanaf 16 september 2020
een subsidie van maximaal €500 aanvragen. Deze subsidie kun je
gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen,
zoals spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar
een (kinder)boerderij. Coaches die de subsidie al eerder hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag een tweede keer gebruikmaken van de subsidieregeling.
Ook coach worden of subsidie aanvragen? Lees hier meer info.
Rondom het Nationaal Schoolontbijt (2-6 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 www.BoerderijEducatieRivierenland.nl 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 ook een lekker ontbijt op school?
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NME Betuwe heeft een start gemaakt met ontwikkelen van themakisten. Daarin materialen rondom een (breder) thema zoals Vogels,
Rivieren, De Zee, Menselijk Lichaam. Later volgen ook thema’s als
Gezonde voeding, Klimaatadaptatie, Moestuinieren, Techniek enz.

NIEUW:
NME THEMAKISTEN

Een themakist bevat het volgende:
* een verzameling (nme) materialen voor binnen en/of buiten,
* spel- en ontwikkelingsmateriaal,
* bronnen voor de leerkracht (links enz.),
* boeken en eventueel een woordweb voor leerlingen,
* NME tips: excursies; aansluiting schoolthema’s of NME Jaarkalender
(PS: er zit géén handleiding à la kookboek bij)
Deze themakisten passen erg goed bij IPC-onderwijs en bij projecten.
Voor suggesties staan we open. Wij melden het wanneer er thema’s
gereed zijn want door corona lopen we helaas uit op onze planning…..
Elke dag sterven wereldwijd zo’n 2200 jonge kinderen (dat zijn 70
volle schoolklassen) aan diarree en andere ziektes omdat 2,5 miljard
mensen niet beschikken over normale sanitaire voorzieningen. Dat
kunnen wij ons hier niet voorstellen maar het is goed om erbij stil te
staan op 19 nov. Wereld Toilet Dag. Met de leskist Over de put en de
pot kan het onderwerp schoolbreed op 3 niveaus behandeld worden.
November is de maand waarbij stilgestaan wordt bij afval en afvalvermindering. Allemaal uitdagingen en best moeilijke thema’s (afval
voorkomen, producten hergebruiken, materialen recyclen) maar ze
komen terug bij Burgerschapslessen en de Milleniumdoelen.
We kunnen helpen met leskisten als Papier hier, Glaswerk, Plastic
Soup en de Afval-activiteitenkoffer. En geven graag deze tips:
Bezoek eens met de leerlingen een Repaircafe of een kringloopwinkel
en organiseer op/als school of groep een ruilmiddag voor speelgoed.

Digitale catalogus en reserveringssysteem nmegids.nl in 2020-2021
Start periode
Einde periode
opmerking
wo 28 okt
ma 23 nov
wo 25 nov
wo 16 dec
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!
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