
  

 

 

Beste <<First Name>> <<Last Name>>,  

We hebben het afgelopen jaar minder voor de scholen in Westerkwartier kunnen 

doen, dan we hadden gewild. Corona heeft onze bedrijfsvoering flink verstoord. 

Van de 100 aangevraagde buitenlessen in schooljaar 2020-2021, hebben we er 20 

moeten annuleren. Hopelijk blijft het daarbij en kunnen we begin april 2021 weer 

starten met de buitenlessen. Ook geldt voor de grote zwerfvuilactie; een nieuw 

jaar, een nieuwe kans. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. De uitlening van 

lesmaterialen verloopt goed en veilig. In dit schooljaar zijn er maar liefst 250 

aanvragen ingeboekt. Onze magazijnmeesters zijn er druk mee maar alles staat op 

tijd klaar. Het schoolbrede BO project voor dit schooljaar heeft als thema ‘Vlinders’ 

en er doen 15 scholen aan mee. De leerlingen zullen met veel plezier de 

ontdekpaden beleven. Namens het NDCE-team mag ik zeggen dat we uitzien naar 

een nieuw virusvrij jaar vol nieuwe natuur-educatieve activiteiten. 

 

Fijne feestdagen en een gezond en actief 2021 gewenst. 

 

Marit Stokkentreeff 

Coördinator NDCE-team 



  

 

 

Lesmaterialen 

 

Het uitlenen van lesmaterialen loopt goed en gaat 

ook gewoon door. Dit schooljaar zijn er 250 

bestellingen geplaatst en ingeboekt bij NDCE. Daar 

zijn we druk, en natuurlijk ook blij, mee. Corona 

heeft geen impact op de uitleenfunctie gehad. Onze 

magazijnmeesters Ab Stempher en Jelte Hoekstra 

zorgen ervoor dat alle aanvragen schoon en heel 

klaar staan op de besteldatum. De meeste scholen 

halen de materialen keurig op tijd op en brengen 

het op de afgesproken datum terug. En zo staat het 

voor een volgende school ook weer op tijd klaar. 

 

Heb je vragen over een bestelling of wil je iets 

afzeggen, laat het ons weten via info@ndce-

westerkwartier.nl. 
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Natuurlijk werken we als team ook aan de 

uitbreiding en innovatie van lesmaterialen. Een paar 

voorbeelden zijn: materiaalpakket Vlinders, 

materiaalpakket Braakballen, leskist Uilen, leskist 

Pieter de Pier en leskist Vlinders. Alle info over 

materialen is te vinden op onze website www.ndce-

westerkwartier.nl 
 

 

 

 

Buitenlessen 

 

De schoolgidsen van NDCE verzorgen al vele jaren 

buitenlessen voor de aangesloten scholen in 

Westerkwartier. Het gaat bijvoorbeeld om 

Wilgenknotten, Eten uit de natuur, Kleine beestjes, 

Waterdiertjes, Weidevogels en Vlinders. We bieden 

ook buitenlessen aan in natuurgebieden in de buurt 

van scholen waar leerlingen in kleine groepjes een 

route of ontdekpad lopen. Voorbeelden hiervan zijn 

Kabouterbospad Slibsterbos, Expeditie Marumerlage 

of Natuurroute Doezumerbos. 

 

Dit schooljaar waren er maar liefst 100 aanvragen 

voor buitenlessen door NDCE. Superleuk. Maar door 

de tweede Coronagolf zijn de lessen in de maanden 

sep. t/m dec. geannuleerd. De volgende serie 

buitenlessen staat gepland in de periode april-juli 

2021. We hebben er vertrouwen in dat deze 

gewoon door kunnen gaan. 

 

Heb je vragen over aangevraagde buitenlessen of 

wil je iets afzeggen, laat het ons weten. Dan kan op 

info@ndce-westerkwartier.nl. Meer informatie over 

buitenlessen vind je op www.ndce-

westerkwartier.nl. 
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Zwerfvuilactie 19 maart 2021 

  

Ieder jaar organiseert NDCE samen met de 

gemeente Westerkwartier de grote zwerfvuilactie. 

Doorgaans doen 15 á 20 scholen mee aan dit leuke, 

nuttige en actieve project. 

Afgelopen jaar ging de zwerfvuilactie vanwege 

Corona niet door. Heel jammer, want er was een 

record aantal aanmeldingen. Ruim 2000 leerlingen 

zouden zwerfvuil opruimen in de directie omgeving 

van hun school. NDCE had alle materialen al bij de 

scholen gebracht. De gemeente had ook nog een 

beloning in petto: alle deelnemende scholen 

mochten kiezen uit een prachtig cadeau voor op het 

schoolplein. Bijvoorbeeld een fruitboom, een 

kruidenwand of een heel groot bijenhotel. 

 

Met de verwachting dat er dankzij het Corona-

vaccin weer veel meer mogelijk zal zijn, hopen we 

de zwerfvuilactie op 19 maart 2021 opnieuw te 

organiseren. Doel is natuurlijk de kinderen bewust 

te maken van de effecten van zwerfvuil voor het 

landschap, het milieu (bodem en water) en voor de 

dieren. 

 

Doe je weer mee? Je ziet de uitnodiging voor de 

zwerfvuilactie 2021 in de loop van januari wel 

verschijnen. 
 

 



 

 

NDCE 10 jaar 

 

Als het gaat om natuureducatie, ondersteunen de 

vrijwilligers van Stichting NDCE al bijna 10 jaar het 

BO en VO in Westerkwartier. 2021 is een 

jubileumjaar voor NDCE. Concrete plannen kunnen 

we –vanwege Corona- nog niet maken, maar iets 

feestelijks (fysiek of digitaal) zal er wel komen. 

 

Eén ding is zeker, de afname van NDCE-producten 

en projecten blijft groeien. Uit evaluaties blijkt dat 

leerkrachten en leerlingen erg tevreden zijn over 

onze dienstverlening. Reden voor de gemeente 

Westerkwartier Stichting NDCE op te nemen in de 

gemeentelijk perspectiefnota. Dit geeft ons voor de 

langere termijn meer financiële zekerheid, 

waardoor investeringen in het team, projecten en 

producten mogelijk worden. Wat een mooi cadeau. 
 

 

 

Cursus schoolgids/natuurouder 

 

Kun je een paar uurtjes per maand vrijmaken om in 

te zetten voor educatieve activiteiten over natuur, 

duurzaamheid en cultuur? Kom dan ons team 

versterken en/of laat je opleiden tot 

schoolgids/natuurouder. 

 

In 2021 biedt Stichting NDCE een korte cursus 

schoolgids/natuurouder aan. Doelgroep betreft 

ouders van schoolgaande kinderen, gepensioneerde 

leerkrachten en andere vrijwilligers die hart hebben 

voor kind en natuur. De cursus bestaat uit 8 

praktische lessen, deels ’s avonds en deels op 

zaterdagochtend en wordt gegeven door ervaren 

schoolgidsen van NDCE en IVN. De thematiek is 



 

tweeledig: enerzijds gaat het om basiskennis 

veldbiologie en ecologie. Anderzijds gaat het om 

het leren organiseren van natuurlessen en 

begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6-12 

jaar. 

 

Heb je zelf belangstelling of ken je mensen voor wie 

dit interessant is? Laat het ons weten. De uitvoering 

start zodra Covid onder controle is. 
 

 

 

 

Corona-protocol NDCE 

 

Zowel bij het verzorgen van buitenlessen als het 

uitlenen van lesmaterialen hanteren we een 

protocol om de risico’s op verspeiding van het Covid 

19 virus te voorkomen. Onze schoolgidsen houden 

1,5 m afstand tov elkaar en de kinderen. Daarom 

werken we met kleinere groepen en meer 

begeleiders per activiteit. Hier vind je het volledige 

protocol. Lesmaterialen die terugkomen worden 

eerst geheel gereinigd voordat ze worden 

klaargezet voor de volgende school. 
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