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Start schooljaar 2022 / 2023
Na een warme zomer is deze week, maandag 29
augustus 2022, het nieuwe schooljaar 2022/2023 begonnen.
De natuurgidsen staan voor u klaar om weer veldlessen te
geven.
Het NME-rooster 2022/2023 staat al vanaf mei 2022 voor u klaar.
Er is een groot aanbod, maak er gebruik van.
Heeft u speciale wensen, i.v.m. een project op school, laat het ons weten.
Wij kunnen u hierbij ondersteunen.
Alle veldlessen zijn voor u gratis. De gemeente Lingewaard vindt het van
belang dat de kinderen van de gemeente in de natuur veldlessen volgen. Ze
leren zo de natuur te respecteren en te ervaren dat ze een onderdeel zijn
van de natuur. De gemeente verleent Lingewaard Natuurlijk hiervoor
subsidie. Zij gaat ervan uit dat iedere groep leerlingen minimaal 1 x per
schooljaar deelneemt aan deze veldlessen. Meerdere lessen volgen per
groep is mogelijk.
Reserveer mensen, wij zijn er voor jullie.
De veldlessen worden met ouderbegeleiding gegeven. Is ouderbegeleiding
moeilijk te realiseren neem dan contact op met de betreffende gids. Hij/zij
zal samen met u een oplossing hiervoor vinden.

Team natuurgidsen 2022/2023
Ons team is uitgebreid met 12 gidsen, die de natuurgidsencursus, gegeven
door Lingewaard Natuurlijk, hebben gevolgd en nu veldlessen en/of
excursies gaan verzorgen:
Jeanine, Joy, Kathy, Kitty, Wim, Siebe, Frank, Nel, Michel, Andre, Jeroen en
Nanke.
Ewald Nieuwenhuis en Joop Koopman zijn m.i.v. dit schooljaar gestopt.
Ewald gaat door als coordinator van de Moestuinen in Bemmel.
Joop stopt -gezien zijn leeftijd (80)- met de veldles "bezoek de imker".
Beiden hebben zich enorm ingezet om de natuur dichter bij de kinderen te
brengen.
Wij zijn ze daarvoor zeer dankbaar.
We zijn nog op zoek naar een imker in onze gemeente.

Even ter herinnering
Zijn alle gegevens van uw school bijgewerkt in EDSO, ons digitaal
reserveringssysteem?
NME- contactpersonen, wij vragen u deze gegevens up to date te houden
om miscommunicatie te voorkomen.
Hoe NME- veldlessen te reserveren
NME-gids online loopt via de website van Lingewaard Natuurlijk:
www.lingewaardnatuurlijk.nl/nme-lessen
Door hierop te klikken komt u direct bij het EDSO reserveringssysteem.
Vul de inloggegevens van uw school in en zoek de gewenste veldles.
De inloggegevens zijn bekend bij de NME-contactpersoon van uw school.
Als u niet meer weet hoe te reserveren maak dan gebruik van de
gebruikershandleiding voor leerkrachten op de pagina van de NME-gids
online.
Lukt het niet , neem dan contact op met de coordinator NME:
educatie@lingewaardnatuurlijk.nl
Wij helpen u graag.

Boomfeestdag / natuurwerkdag november 2022
Ook dit schooljaar organiseren wij de boomfeestdag en natuurwerkdag in
november 2022.
Beide activiteiten zijn in voorbereiding.
U hoort binnenkort meer hierover van ons.

Doe tip : Verzamel zaden
Er bloeien nog veel bloemen, maar er zijn er ook veel al uitgebloeid. Trek er
op uit.
Maak je eigen zadenverzameling om volgend jaar weer te zaaien. Met
zaden van wilde bloemen uit de natuur bijvoorbeeld.
De zaden kun je oogsten als de bloem uitgebloeid en verdroogd is.
Zo werkt het bij de klaproos.
Zoek een uitgebloeide klaproos
De zaden vind je in de zaadbol.
Breek de bol open en haal de zaadjes
eruit.
Spreid de zaden uit en laad ze 3 tot 6
dagen drogen ( niet in de zon)
Haal na het drogen schilfers,
zaadhoesjes, stof of vuil weg.
Stop de zaden in een goed afsluitbaar
potje.
Je kunt ook een leeg theezakje gebruiken om de zaden in te bewaren.
Bewaar ze koel, droog en donker en vergeet niet de naam er op te zetten.

vrucht en zaden van de klaproos

Kinderen, teamleden, directie van de scholen allen een heel
fijn en inspirerend schooljaar!
Wij hopen u snel te zien, en gaan weer voor een goede
samenwerking.
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