NME denkt mee! Ons GRATIS CORONA AANBOD 
GELUKKIG! De kinderen mogen weer deels naar school en de opvang! NME heeft
een klein deel van haar aanbod voor u aangepast, zodat het ook past binnen de
coronamaatregelen. Zo kunnen we toch natuuronderwijs op school aanbieden.
We hebben gekeken naar minimale opkomst, dus één gastdocent. Maar ook
materialen die binnen een maand te gebruiken én te volgen zijn, qua groeiproces.
Om er in ieder geval tot de zomervakantie iets moois van te maken! Kijk hieronder
voor de mogelijkheden en bestel gratis via nme@odijmond.nl
TIP: Naast onze educatieve filmpjes i.s.m. Evert Jan vindt u nog veel meer leuks op
onze facebook pagina.
Kikkerdril tot kikkervisje
Kikkerdril zien uitgroeien naar kikkervisjes is een boeiende en uitdagende
bezigheid. Met de klas uit de sloot scheppen en in de klas de ontwikkeling volgen.
De zoekkaart 'Waterdieren en reptielen en amfibieën' helpt bij het benoemen van
de soorten. Met het zeefje kunnen beestjes apart gevangen worden en in de
petrischaaltjes onder de loep bestudeerd worden. De set bestaat uit allerlei mooie
materialen. Een aanwinst voor iedere school!
Munakuppi
Hoe vrolijken de tafeltjes van de kinderen weer op met een Munakuppi! Een
Munakuppi is een van aardewerk vervaardigd en met de hand beschilderd diertje,
waar kruiden uit opbloeien, die door de kinderen gezaaid worden. Opbloeien
kunnen we wel gebruiken na de coronamaatregelen. Dit potje kan leuk mee naar
huis zodra de zomervakantie begint.

Gastles koken in de klas
Een kookles op school om de kinderen simpele & gezonde gerechten te leren
bereiden met verantwoorde groenten. In kleine groepjes zijn kinderen ongeveer
een uur aan het koken. Benodigde materialen worden door de gastdocent
meegenomen. Leeftijd: groep 1 t/m 8 & BSO's

Recycling in de natuur
Een gastles van Evert Jan in de klas waarbij hij de kinderen laat zien hoe de natuur
haar afval opruimt, met als tegenpool het afval van mensen. Plastic soep treffen
we niet alleen in de zee aan. Leeftijd: groep 5 t/m 8

Bosw8er in de klas
Ook deze gastles wordt door Evert Jan verzorgd. Een echte boswachter zorgt voor
een absolute natuurbeleving in de klas, d.m.v. zijn verhalen en materialen. Deze les
kan gelukkig gewoon doorgang vinden, want dit wil je de kinderen niet onthouden.
Leeftijd: groep 1 t/m 8

Vogelmemory
Zelfs het nieuws besteedde er meerdere malen aandacht aan tijdens de coronablijf-thuis -weken: vogelgeluiden in de tuin!
Door de stilte op straat werden mensen zich veel bewuster van de vogels om zich
heen. Vogelspotten wordt misschien wel de nieuwe sport van 2020-2021. Welke
herkennen de kinderen straks? Een leuk spel voor in de klas.

Gratis bestellen? Mail ons op nme@odijmond.nl
Groet Pamela Hiemstra & Joyce Korver, Team NME Beverwijk & Heemskerk

