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Doe mee met de tuinvogeltelling voor scholen op 24
januari!
Tel met de hele klas vóór of op vrijdag 24 januari 2020 een half uurtje de vogels
op het schoolplein of de omgeving. Het is super leuk, weer eens wat anders en
de Vogelbescherming heeft allerlei gratis, kant en klare lesmaterialen
ontwikkeld om het nóg spannender te maken.
Vanaf vrijdag 24 januari 2020 kunnen alle scholen en groepen hun
tellingen doorgeven via de website: https://www.tuinvogeltelling.nl/voorscholen
Kijk ook in de NME catalogus voor les suggesties: vogels in de winter

Met je klas lekker naar buiten!
2 uur per week in de natuur doorbrengen zorgt
ervoor dat je je fitter en vrolijker voelt. Laat de
kinderen zelf ervaren wat het met ze doet! Schrijf
je nu in voor een struintocht in de uiterwaarden of
voor een lente wandeling in het Zoelense bos.
Inschrijven doe je via de NME catalogus.

Themakisten
NME Tiel werkt samen met de regionale NME-collega’s om themakisten samen
te stellen, omdat hier vraag naar is o.a. vanuit de Blink methode, Gezonde
Scholen en IPC-scholen.
Themakisten zullen de volgende materialen bevatten: suggesties,
(prenten)boeken, onderzoeksmateriaal en ontwikkelingsmateriaal over het
thema.
Het is voor ons nog niet duidelijk welke van onze scholen volgens IPC
werken of Blink. Kunt u dat aan ons doorgeven per mail:
educatie@duurzaamrivierenland.nl of via de contact pagina op onze site.
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Agenda
Op de site van NME Tiel vind je een overzicht
van allerlei activiteiten gerelateerd aan natuur en
milieu educatie. We verwijzen ook naar de
jaarkalender van NME Rivierenland voor
landelijke activiteiten.

Leskist uitleenperiodes
di. 4 februari 2020
di. 3 maart 2020

t/m
t/m

do. 20 februari 2020
do. 19 maart 2020

di. 31 maart 2020
di. 12 mei 2020

t/m
t/m

do. 16 april 2020
do. 4 juni 2020

di. 16 juni 2020

t/m

do. 9 juli 2020

In overleg kunnen data aangepast worden. Reserveren? Klik hier!
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