Jaarverslag
NME Beverwijk 2016

Baak Belevenissen
Dit jaar organiseerde NME Beverwijk iedere maand verschillende NME activiteiten waarbij
natuurbeleving centraal stond. De thema’s van deze zogenaamde Baak Belevenissen waren zeer
uiteenlopend, maar altijd gerelateerd aan natuur of milieu.
De Baak Belevenissen in 2016 werden goed bezocht. Gemiddeld ontvingen wij ongeveer
80 bezoekers, waarvan de meeste bezoekers kinderen waren met hun ouders of grootouders.
Tijdens populaire activiteiten zoals het schaapscheerdersfeest en de kabouterspeurtocht ontvingen
wij rond de honderd bezoekers.
De activiteiten die in 2016 hebben georganiseerd:



Woensdag 20 januari

Theatervoorstelling natuurdetective J.P. Struiner



Woensdag 24 februari

Zintuigen



Woensdag 18 maart

Camouflage



Woensdag 20 april

Groei en bloei



Woensdag 4 mei

Schaapscheerdersfeest

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


Woensdag 15 juni

Waterdieren



Zaterdag 9 juli

Bijen tijdens de open Imkerijdagen



Woensdag 17 augustus

Strand

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


Woensdag 21 september

Oogstfeest



Woensdag 19 oktober

Herfstspeurtocht



Woensdag 23 november

Duurzame energie

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


Woensdag 14 december

Snoepgoed

Baak Projecten
Boomfeestdag
Boomfeestdag is een jaarlijks evenement waarbij kinderen door het hele land helpen met het
planten van nieuwe bomen. Aan de Italielaan/ Amstelstraat werden 16 fruitbomen geplant.
Kinderen van BSO het Kompas van Brood & Spelen hebben geholpen bij het aanplanten van deze
bomen, tevens was wethouder Dorenbos hierbij aanwezig.

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/
Verduurzamen scholen
In 2016 hebben wij geprobeerd scholen te werven voor de Energy Battle Beverwijk. Helaas konden
wij geen scholen vinden die bereid waren hieraan deel te nemen. In 2017 zullen wij scholen voor
een nieuw project over duurzaamheid benaderen.
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 Wijk aan Zee werd een
avondwandeling georganiseerd tijdens de Nacht van de Nacht. Een grote groep vrijwilligers en
bedrijven, waaronder Tata Steel heeft meegewerkt aan het realiseren van de Nacht van de Nacht.
De Nacht van de Nacht was wederom een groot succes met honderden bezoekers.
Een videoverslag is te vinden via: http://www.251tv.nl/reportages/actueel/.
Natuurpad Westhout
In verband met onvoldoende liquide middelen is het helaas niet mogelijk geweest om het
natuurpad te realiseren.

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.

Zwerfafval
Helaas is het NOVA College niet terug gekomen op ons verzoek om een educatief programma op te
zetten op het gebied van zwerfafval.

Excursies
Dit jaar zijn enkele excursies georganiseerd voor de inwoners van Beverwijk 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/.

-

Vleermuisexcursie

-

Avondwandeling onder leiding van de boswachter door het duingebied

NME lesprogramma’s
Bushcraften
Het lesprogramma bushcraften heeft een andere invulling gekregen. In 2017 zullen wij kijken of
het mogelijk is om alsnog een lesprogramma ‘overleven in de natuur’ aan te bieden.
Pannenkoeken op de boerderij
Het lesprogramma pannenkoeken op de boerderij is een
groot succes gebleken. Kinderen gaan zelf op zoek naar de
ingrediënten op de kinderboerderij, melk, eieren en graan
en gaan daarmee aan de slag. In totaal hebben15 scholen
uit Beverwijk dit lesprogramma gevolgd.

Lesprogramma’s en ondersteunende lesmaterialen
Voor scholen in Beverwijk bieden wij gratis lesprogramma’s aan. Tevens kunnen scholen gebruik
maken van ondersteunende lesmaterialen of leskisten.
Lesprogramma’s
Verschillende scholen uit Beverwijk hebben in 2016 gebruik gemaakt van onze lesprogramma’s.
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
Pannenkoeken op de boerderij

Speurtocht

26
De Zeester

6

’t Tweespan

2

Anjelier

7

De Zeearend

2

Otterkolken

3

Wilgenroos

4

Montessori Beverwijk

4

De Ark

1
116 klassen

Totaal

waarvan 77
schoolklassen uit
Beverwijk

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

Beverwijk)
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 Beverwijk

Aanschaf educatieve materialen
Voor de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij in 2016 verschillende educatieve
materialen aangeschaft. Zo hebben wij een houten melkkoe aangeschaft. Daarnaast hebben wij
een nestkast van een torenvalk laten plaatsen op het terrein van de Baak.
Beleidsmatige ondersteuning
In 2016 hebben wij ondersteuning geboden aan de klimaatconferentie in Beverwijk. Ook zijn wij
aanwezig geweest bij de energiemarkt in Beverwijk.

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
wij 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 heeft NME Beverwijk & Heemskerk een poster uitgebracht met daarop het volledige NME
aanbod. Scholen hebben de poster toegestuurd gekregen zodat zij deze op een prominente plaats
in de docentenkamer op kunnen hangen.

Impressie folder met NME aanbod 2015-2016

