Beste ,
De scholen zijn weer open. Wie had gedacht, dat de kinderen daar zo blij mee zouden
zijn. Als NDCE, hebben we ook erg naar dit moment uitgezien. We hebben het
afgelopen jaar veel minder voor de scholen in Westerkwartier kunnen doen, dan we
hadden gewild. Van de 100 aangevraagde buitenlessen, hebben we er 30 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 is m.i.v.
7 feb. weer gestart. 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. Dit najaar vieren we ons
10-jarig jubileum en jullie worden daarover nader geïnformeerd. Namens het NDCEteam mag ik zeggen dat we uitzien naar alle nieuwe natuur-educatieve activiteiten in
Westerkwartier.

Marit Stokkentreeff
Coördinator NDCE

Info materialen en buitenlessen
Eindelijk weer naar school en wat een mooie eerste week,
allemaal naar buiten voor sneeuw – en ijspret. Bij NDCE
staan alle aanvragen voor buitenlessen en lesmaterialen
gewoon nog ingeboekt. Weet je niet meer wat je hebt
aangevraagd? Neem gerust even contact op. Doe dat ook
als je een nieuwe aanvraag wilt doen, omdat jouw
activiteit is komen te vervallen in de afgelopen periode.
Wij kijken of er nog iets te regelen valt.
Wil je meer informatie over een leskist, een
materiaalpakket of buitenles? Kijk vooral ook even op de
website. Alles staat per leergang gerubriceerd. Dat is
gemakkelijk zoeken. Op 1 mei staan de nieuwe
opgaveformulieren voor schooljaar 2021-2022 op de site.

Bouwstenen gezocht voor leskist Koe
Als NDCE-team werken we doorlopend aan de uitbreiding
en innovatie van onze uitleenmaterialen. Indien jij als
leerkracht of pedagogisch medewerker ideeën of wensen
hebt, willen we die graag horen. Ons streven is natuurlijk
altijd om vraaggericht te blijven werken.
Op dit moment ontwikkelen we een leskist Koe!
Doelgroep is onderbouw/middenbouw. Andere materialen
die vallen onder het thema boerderij-educatie zijn:
broedmachine met leskist KKrakk, kijk een kuiken en het
materiaalpakket Kaas maken. We willen het gebruik van
de leskist Koe koppelen aan een boerderij-excursie.
Welke thematiek mis jij nog in de klas? Heel graag horen
wij jouw wensen als het gaat om boerderij-educatie,
zuivelproductie, duurzame veehouderij, mestkringloop,
enz. Dit kan via de mail of telefoon. Een persoonlijk
bezoek aan ons magazijn kan ook.

Nationale buitenlesdag 13 april
13 april is het Nationale Buitenlesdag! De organisatoren
roepen alle leerkrachten op om naar buiten te gaan
tijdens hun lessen. Buitenles is gezond: de frisse lucht,
beweging en natuur nodigt uit tot creativiteit. Mede
dankzij het Ars Donandi en Russell-ter Brugge fonds is
een natuurles met botanisch stoepkrijten ontwikkeld. In
deze les ontdekt groep 1 tot en met 8 de natuur op het
schoolplein: van anoniem stoepplantje tot vergeten
korstmos, wat voor groen schuilt er rond jouw school?
Meld je aan via het formulier op de website van de
Nationale Buitenlesdag. Als je mee doet ontvang je, net
zoals de deelnemende scholen, een pakketje met
ondersteunende materialen die van pas komen tijdens
het botanisch stoepkrijten. Denk aan zoekkaarten en
stoepkrijt.
Wij zouden het heel leuk vinden als je ons –NDCE dusook even een seintje geeft. Waarom? Dan komt reporter
Laura langs om plaatjes te schieten (met toestemming
uiteraard) en kinderen en leerkrachten te interviewen.
Het verslag van de nationale buitenlesdag op 13 april in
Westerkwartier komt daarna op onze website te staan.

Zwerfvuilactie 19 maart 2021
Op 19 maart organiseert NDCE samen met de gemeente
de grote zwerfvuilactie voor het BO in Westerkwartier. De
uitnodiging daarvoor is op 4 feb. jl naar alle scholen
gestuurd en de aanmeldingen beginnen al mooi binnen te
stromen.
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. De gemeente heeft
nog steeds een beloning in petto voor alle deelnemende
scholen; een keuze uit bijvoorbeeld een afvalbak, een

fruitboom, een kruidenwand of een groot bijenhotel. De
gezonde-schoolplein-cadeaus worden sowieso geplaatst,
ook al zou de actie door landelijke Coronamaatregelen
niet door mogen gaan. We hopen dat het gewoon door
kan gaan.

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 Coronanog 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.
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