Jaarverslag
NME Heemskerk 2016

Activiteiten Dierendorp
Dit jaar organiseerden we iedere maand verschillende NME activiteiten waarbij natuurbeleving
centraal stond. De thema’s van deze activiteiten zijn zeer uiteenlopend, maar altijd gerelateerd aan
natuur of milieu.
De activiteiten in 2016 werden goed bezocht. Gemiddeld ontvingen wij ongeveer 30 kinderen per
activiteit. Tijdens populaire activiteiten zoals het maken van nestkastjes en de theatervoorstelling
ontvingen wij meer dan 60 kinderen.

Programma bezoekerscentrum Assumburg


Opening nieuwe bezoekerscentrum

zondag 22 mei

Een videoverslag is te vinden via: http://www.251tv.nl/reportages/actueel/



Themamiddag waterdieren

woensdagmiddag 1 juni



Themamiddag bijen

woensdagmiddag 6 juli

Een videoverslag is te vinden via: http://www.251tv.nl/reportages/actueel/



Nacht van de vleermuis (avondexcursie)

vrijdag 26 of zaterdag 27 augustus



Themamiddag uilen

woensdagmiddag 7 september



Oogstmarkt

zondag 2 oktober

Een videoverslag is te vinden via: http://www.251tv.nl/reportages/actueel/

NME Projecten

Tegel eruit, boom erin
In het kader van Boomfeestdag 2016 konden scholen hun eigen schoolplein vergroenen. Na het
verwijderen van 1 m2 tegels konden scholen bij NME Beverwijk een gratis boom aanvragen.
Totaal 9 scholen in Beverwijk en Heemskerk hebben gebruik gemaakt van de actie Tegel eruit,
boom erin! Een videoverslag is te vinden via: http://www.251tv.nl/reportages/actueel/

Nacht van de Nacht
Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen in Nederland activiteiten
georganiseerd die de schoonheid van de duisternis benadrukken. In Heemskerk werd in
samenwerking met PWN en een grote groep vrijwilligers o.a. buurtvereniging van Acker tot Burght
een avondwandeling georganiseerd tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling Nacht was
wederom een groot succes met ongeveer 1250 bezoekers.

Project ‘Taste before you Waste’
Zes basisscholen uit Beverwijk en Heemskerk hebben met verschillende klassen deelgenomen aan
het project ‘Taste before you Waste’. Tijdens dit project over voedselverspilling ontdekten
leerlingen hoe zij zelf konden bijdragen in het voorkomen van voedselverspilling.

Naschoolse activiteiten
Natuurkids
Basisschool Anne Frank
15 maart 2016

Thema
Pannenkoeken op de
boerderij

22 maart 2016

Speurtocht

29 maart 2016

Uilenballen pluizen

5 april 2016

Nestkastjes timmeren

12 april 2016

Groei en bloei

19 april 2016

Waterdieren

Natuurspeurders gezocht
Basisschool de Zilvermeeuw

Thema

13 september 2016
20 september 2016

Appelmoes maken
Op zoek naar
bodemdieren

27 september 2016

Uilenballen pluizen

4 oktober 2016

Speurtocht door het bos

Natuurkids
Rkb de Bareel (middenbouw)

Thema

2 november 2016

Uilenballen pluizen

9 november 2016

Appelmoes maken

16 november 2016

Tournesollen maken

23 november 2016

Vetbol maken

Natuurkids
Rkb de Bareel (kleuters)

Thema

30 november 2016

Uilenballen pluizen

7 december 2016

Appelmoes maken

14 december 2016

Tournesollen maken

21 december 2016

Vetbol maken

Excursies
Dit jaar zijn enkele excursies georganiseerd voor de inwoners van Heemskerk en omgeving.
Doelgroep voor deze excursies zijn vooral volwassenen. De exursies die in 2016 zijn
georganiseerd:



Vogelexcursie tijdens de Nationale Vogelweek, een videoverslag is te vinden via:
http://www.251tv.nl/reportages/actueel/.



2 vleermuisexcursies



Avondwandeling onder leiding van de boswachter door het duingebied

Beleidsmatige ondersteuning
In 2016 hebben wij ondersteuning geboden aan de klimaatconferentie.

Lesprogramma’s en ondersteunende lesmaterialen
Verschillende scholen uit Heemskerk hebben in 2016 gebruik gemaakt van onze lesprogramma’s en
of ondersteunende lesmaterialen. Hieronder vindt u een overzicht van scholen en het aantal
klassen dat gebruik heeft gemaakt van een lesprogramma.

Lesprogramma

School

Aantal klassen

Meneer de Pauw

‘t Rinket

4

Otterkolken

5

De Zeester

4

?

2

Anne Frank

2

Wilgenroos

5

Montessori Beverwijk

6

Anne Frank

3

De Zilvermeeuw

1

De Sterrenkijker

3

De Sleutelbloem

2

De Ark

1

Panta Rhei

1

Tweespan

1

Waterdieren

Sleepnetvissen

Kennemercollege
’t Kompas

7

De Wilgenroos (Beverwijk)

2

Bethelschool

2

Leonardusschool

4

Anne Frank

4

Bijenkorf (Assendelft)

2

Herfstexcursie

15 scholen Beverwijk/ 11 Heemskerk

26

Pannenkoeken op de boerderij

De Zeester

6

’t Tweespan

2

Anjelier

7

De Zeearend

2

Otterkolken

3

Wilgenroos

4

Montessori Beverwijk

4

De Ark

1

Speurtocht

Totaal

116 klassen
waarvan 43 klassen
uit Heemskerk

Ondersteunende lesmaterialen of leskisten
Verschillende scholen hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van onze ondersteunende
lesmaterialen of leskisten. Hieronder vindt u een overzicht de scholen die gebruik hebben gemaakt
van ondersteunende lesmaterialen of leskisten.
Lesmateriaal

School

Diverse leskisten

(Diverse scholen in

Aantal klassen

Heemskerk)
Paddenstoelen in de klas

Vlinders in de klas

Groentetuintje in de klas

T Kraaiennest

6

De Zeester

2

De Zilvermeeuw

5

De Lunetten

2

De Leonardusschool

1

’t Bareel

8

Prof. Van Gilse school

1

De Wilgenroos

3

De Zeester

4

De Montesorri

4

De Kariboe

1

De Evelaar

4

De Zilvermeeuw

1

De Sleutelbloem

8
50 x materialen

Totaal

waarvan 25 keer
uit Heemskerk

Niet educatieve taken
Regionale samenwerking
In 2016 hebben NME De Baak en NME Dierendorp 2 vergaderingen georganiseerd voor de NMEorganisaties in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. In 2016 zijn er 2 NME nieuwsbrieven
uitgebracht en verstuurd naar alle scholen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Ook hebben
we de website www.nmewijzer.nl, met daarop het gezamenlijk lesaanbod actueel gehouden.
Communicatie
Om onze NME activiteiten te publiceren hebben we persberichten geschreven en interviews
gegeven voor radio Beverwijk. Ook hebben we de website van kinderboerderij De Baak
(www.kinderboerderijdebaak.nl) en Facebook (www.facebook.com/KinderboerderijDeBaak) actueel
gehouden. Ook heeft NME Beverwijk in 2016 een keer per maand overleg gehad met de
vrijwilligers van de werkgroep educatie en de beheerder van de kinderboerderij.
Poster uitgebracht
In 2016 is er door NME Beverwijk & Heemskerk een poster uitgebracht met het volledige NME
aanbod. Scholen hebben de poster toegestuurd gekregen zodat zij deze op een prominente plaats
in de docentenkamer op kunnen hangen.

