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Educatiepunt Zutphen is een platform voor onderwijs en
samenleving in Zutphen en omstreken. Het helpt
scholen het onderwijs te verrijken met leerzame
initiatieven van lokale partners. En het helpt partners
doelen te bereiken via de scholen.
Het Educatiepunt kent een databestand, matchdienst,
ontwerpdienst en nieuwsbrief. Het databestand bevat
honderden partners waarvan de scholen gebruik
kunnen maken. De matchdienst regelt voor de school
een partner in de klas of een excursie op lokatie. De
ontwerpdienst helpt met het inrichten van een thema.
De nieuwsbrief presenteert interessant lokaal nieuws
voor het onderwijs.
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Natuurouder
Wil je meer natuuractiviteiten op
school? Dan is de cursus
‘Natuurouder’ wellicht een
uitkomst. Met deze cursus bieden
IVN-Zutphen en De Kleine
Kaardebol ouders en grootouders
een basisopleiding om
leerkrachten op de basisschool te
ondersteunen bij natuurlessen.
De cursus bestaat uit een
theoretisch- en een praktisch
deel. Het eerste deel vindt binnen
plaats en het tweede buiten.
Hierin gaat het vooral over hoe kinderen van verschillende leeftijden de natuur beleven. Een
kleuter beleeft alles nog in zijn totaliteit en gebruikt alle zintuigen. Vanaf ongeveer 8 jaar kunnen
kinderen gerichter naar de natuur kijken en ook meedenken en conclusies uit eigen
waarnemingen trekken. Iedere leeftijd heeft een eigen aanpak en eigen “lessen” nodig.
Uitgebreide informatie vind je op www.ivn.nl/natuurouders.
De kosten bedragen € 30,- inclusief cursusboek en lidmaatschap IVN voor 1 jaar. De cursus
start bij voldoende deelnemers. Tijdstip wordt in overleg bepaald. Na afronding van de cursus
ontvangen de deelnemers een certificaat.
Voor informatie bel Klaske ten Grotenhuis (0575-471995) of mail Jouck Iedema
(dekleinekaardebol@gmail.com).

Jong Leren Eten
Heb je al van Jong Leren Eten gehoord? Dit project wil de band van kinderen met goed voedsel
verbeteren en doet dat onder meer door scholen en lokale voedselinitiatieven bij elkaar te
brengen. In Gelderland zijn onlangs twee Jong Leren Eten Makelaars van start gegaan:
Bernadette Janssen en Jolijn Zwart-Van Kessel. Zij hebben ons gevraagd de Zutphense
scholen te wijzen op het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School en dan specifiek het
vignet Voedsel. Bij deze! Scholen kunnen het ondersteuningsaanbod aanvragen van 15 maart
tot en met 5 mei 2017 en krijgen dan in juni uitsluitsel. Het is dus kort dag.
Zie: www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod-2017 of kijk op youtube.

Bewegen in de wijk
In Waterkwartier loopt een bijzonder beweegproject. Op
de twee basisscholen, De Waaier en De Wegwijzer,
krijgen de leerlingen wekelijks tijdens de speelpauzes
een beweegprogramma aangeboden. Het programma
wordt verzorgd door Beweeg Wijs in combinatie
met ZutphenActief en bekostigd vanuit het
programma Gezond in de stad van de gemeente. In
aanvulling op de schoolactiviteiten is er nu ook
een beweegagenda voor de hele wijk. Beweeg Wijs is
overigens ook beschikbaar om andere scholen te
ondersteunen.

Evenementenkalender
Het databestand van Educatiepunt bevat ook een Agenda. Hierop hebben we de nationale
evenementen opgezet die ook voor het basisonderwijs interessant kunnen zijn. Soms worden er
op deze dagen ook activiteiten in Zutphen georganiseerd. Voor de komende maanden staan op
het programma:
Mei
04: Nationale dodenherdenking
05: Bevrijdingsdag
10: Kinderklimaattop
14: Moederdag
Juni
01: Dag van het kind
05: Wereldmilieudag
18: Vaderdag
29: Modderdag
Juli
08-09: Landelijke open imkerijdag

Ter inspiratie
Het 'Alle kinderen naar buiten' boek
IVN-winkel: alle materialen voor natuureducatie
Aandeslagmetafval.nl
Beweegkalender Waterkwartier
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Juli 2016
Juni 2016

Colofon
Educatiepunt Zutphen is een initiatief van Wendy Dienske en John Verheijden. Neem voor
vragen, opmerkingen, ideeën en kopij contact op met: info@educatiepuntzutphen.nl of 0642705468.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@educatiepuntzutphen.nl toe aan uw adresboek.

