Nieuwsbrief sept 2019
Het Schooljaar is van start gegaan met Biologielessen voor groep 7/8. Binnenkort
starten de Herfstlessen en er kunnen volop leskisten geleend worden over diverse
onderwerpen. Zie www.nmenaturij.nl. In deze Nieuwsbrief staan de
mogelijkheden voor komend half jaar genoemd. Lid-scholen worden regelmatig op de hoogte
gebracht, lenen gratis en kunnen voor €25,- per groep meedoen aan de buitenlessen (veldwerk) onder
begeleiding van NME de Naturij. Een school die geen lid is leent voor €10,- een leskist.
Is jullie school nog geen lid? Informeer dan naar de mogelijkheden. info@nmenaturij.nl, tel. 0512541406 Of kom eens langs, NME de Naturij is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag geopend.
Oude Slingeweg 4, Drachten
Graag tot ziens! Namens de medewerkers, Elizabeth Binsbergen(consulent)

Herfstles, groep 5/6 okt-nov
In kleine groepjes worden vele korte opdrachten over de herfst gedaan, onder leiding van NME.
Herfstbladeren, paddenstoelen, spinnen, vruchten en zaden etc. staan centraal in deze les.

Winterlessen november, januari, februari
Frederick de muis, groep 1,2,3
Les onder leiding van NME. De kinderen verzamelen net als
Frederick buiten allerlei kleuren en vangen licht met spiegeltjes,
ook werken we in deze les met rijmwoorden waar je blij van
wordt.

Ik ben een Boom, groep 4,5,6
Les onder leiding van NME, waarin kinderen de levenscyslus van een boom beleven via drama en spel
voor de hele klas.

Aanmelden
Voor de Herfstlessen én voor de Winterlessen aanmelden vóór 3 oktober 2019.
Kijk op het schema waar, wanneer en hoe laat jij een les wilt. Vul alle gegevens in.
Geef ook 2 alternatieve data aan. info@nmenaturij.nl

Herfstleskist lenen, groep 1 t/m 3
Herfst opdrachten voor binnen en buiten vlakbij school. Leskist reserveren bij NME centrum. Leskist
met materialen en opdrachtkaarten voor schoolplein of in park of bos.

Kabouterpad voor groep 1 t/m 3
De 10 kabouters op de Naturij staat klaar met korte herfstopdrachten op de buik. Wil je dit liever in
het groen bij school doen, leen dan losse kabouters en opdrachten. Kan op een zelfgekozen datum,
wel vooraf reserveren bij NME de Naturij. info@nmenaturij.nl

Boekje 52 Buitenavonturen
Begin oktober krijgt elke basisschool voor elke leerling van groep 3 een
Buitenavonturen boekje. Bij NME de Naturij kun je er een mini leskist
Herfst voor groep 3 bij lenen.

Dag van de Duurzaamheid
Voor alle andere mogelijkheden op Duurzaamheidsdag 10 oktober, kijk op
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/ Kom op ideeën, via “Activiteiten 10 10” > onderwijs. Of leen
een leskist over een duurzaamheidsonderwerp bij NME de Naturij.
http://www.nmenaturij.nl/duurzaamheid/

Kinderboekenweek: Reis mee met de natuur! Alle groepen
Reis mee met 6 dieren. Gans, kikker, mol, paling, vleermuis en slak. Allemaal zijn ze continu in
beweging. Maar waarom reizen dieren eigenlijk? Hoe doen ze dat? En waar gaan ze naar toe? In een
lespakket van IVN wordt ingezoomd op het reisgedrag van dieren. Wist je bijvoorbeeld dat een kikker
in één sprong wel tien keer zijn eigen lichaamslengte ver kan springen? En dat een paling ook
behoorlijke afstanden over land kan afleggen? Bij elk dier is een kort verhaal geschreven ter
introductie op de opdrachten. De digitale lesmap ‘Reis mee! met de natuur’ is gratis. Vraag het hier
aan: https://doemee.ivn.nl/download-lespakket-reis-mee

Herfstles met boswachter in Speelbos Sparjebird, groep 5 t/m 8
Ga op pad met de boswachter en leer alles over de bomen en de dieren in het bos. Duur ca. 1,5 uur.
Na afloop vrij spelen in het speelbos. € 50,- per groep.
Tel: 06-50009168. E-mail: m.vanwesel@staatsbosbeheer.nl

Techniek Talent, groep 6,7,8
De Techniekcoaches www.techniektalent.nu/techniekcoach komen naar school toe om W&T
(Wetenschap en Techniek) lessen te geven. In combinatie met de leskisten van NME de Naturij kun
je zo gratis hele praktische en leuke themalessen realiseren. Mogelijkheden: Weer, heelal, chemie,
energie, natuurkunde, etc. Zie (www.nmenaturij.nl > Leskisten > Techniek). Techniekcoach voor
Drachten e.o : loekmulschlegel@gmail.com

Duiven Gastles groep 5 t/m 8, eind okt,begin nov
Sierduiventeler John de Groot komt graag een gastles geven over duiven. Bij de gastles op school
horen filmpjes, lesbrieven en natuurlijk ook een levende duif!
Op vrijdag 8 november kunnen 1 of 2 groepen een rondleiding krijgen over de
Sierduivententoonstelling in Drachten. Rechtstreeks opgeven bij john@jjrdegroot.nl Zie ook
https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/programma/

Like onze Facebookpagina “NME Naturij” en blijf op de hoogte!

