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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.

In dit nummer

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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Educatiepunt kan doorontwikkelen!
Vlak voor de kerstvakantie kregen wij het bericht van de gemeente
Zutphen, dat zij een mooie financiële bijdrage gaat leveren aan het
doorontwikkelen van onze organisatie. Dat betekent dat wij aan de
hand van een aantal projecten kunnen laten ervaren, hoe initiatieven
en organisaties uit de samenleving het onderwijs werkelijk kunnen
verrijken. Uitgangspunt is aanbod aan te laten sluiten bij het
programma van de school. Daarvoor is het belangrijk, dat de scholen
op tijd betrokken worden bij het tot stand komen van aanbod. Dus:
jullie zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan één van de
pilotprojecten. De volgende projecten zijn momenteel in de maak:
Creatuur
Erfgoed in Zutphen
Fietsproject
Play- Learn- & Do-dagen

Voedsel & educatie
We hebben er in Zutphen een nieuwe speler bij: Stichting
Stadsvoedsel Zutphen. Ze gaat zich bijvoorbeeld met
voedseleducatie bezig houden. Voedseleducatie is actueel, omdat
steeds duidelijker wordt dat voedselpatronen onze gezondheid
beïnvloeden. De aandacht is onder meer gericht op kinderen om
hen te leren waar hun voedsel vandaan komt en hoe je gezond en
toch lekker kunt eten. Meer...

GGDNOG documentatiecentrum
Heb je materialen nodig voor een les, ouderavond of
een project over gezondheidsthema’s? Het Informatieen Documentatiecentrum van GGD Noord- en OostGelderland (GGDNOG) helpt je graag!
Hier kan je gratis lesmaterialen/leskisten lenen over:
voeding, leefstijl
seksualiteit en relaties
sociale vaardigheden, weerbaarheid, (digitaal)
pesten, mediawijsheid
verdriet en rouw
hygiëne, tanden poetsen
Op www.ggdnogleskisten.nl vind je alle informatie over
het lenen, bezorgen door de koerier en kan je meteen materialen opzoeken en aanvragen. Op
deze site staat ook de Brochure lesmaterialen 2016-2017 en de flyer met contactgegevens van
het Documentatiecentrum.
Wil je de materialen graag eerst even inzien? Je bent op afspraak welkom voor een bezoekje
aan GGDNOG, Rijksstraatweg 65 in Warnsveld.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Gerry Verduyn Lunel (088-4433359), Margreet
Dragt (088-4433369) of documentatiecentrum@ggdnog.nl.

NLdoet
Op 10 en 11 maart 2017 vindt wederom NLdoet plaats, de
landelijke vrijwilligersdagen van het Oranje Fonds.
Maatschappelijke organisaties maar ook scholen kunnen de
NLdoet dagen goed gebruiken om klussen te laten uitvoeren, waar ze anders niet aan
toekomen. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kan je maximaal € 400,- per klus krijgen
om voor je klus in te zetten. Je kunt je klus aanmelden op www.nldoet.nl.
Zutphen kent nu ook de Werkgroep NLdoet Zutphen. Deze helpt je bijvoorbeeld met welke
klussen je zou kunnen aanmelden, de werkwijze van het Oranje Fonds en hoe je bedrijven kunt
benaderen. Neem contact op met info@zutphenseuitdaging.nl of bel 085-2020150.

Evenementenkalender
Het databestand van Educatiepunt bevat ook een Agenda. Hierop hebben we de nationale
evenementen opgezet die ook voor het basisonderwijs interessant kunnen zijn. Denk aan de
Modderdag, de Buitenspeeldag of de Week van de Energiedialoog Junior. Soms worden er op
deze dagen ook activiteiten in Zutphen georganiseerd. Voor de komende maanden staan op het
programma:
Januari
27: Tuinvogeltelling voor scholen
Februari
06: Warme Truiendag
02: Wereld Wetlandsdag
Maart
10-11: NLdoet

Ter inspiratie
Nieuwsbrief TechniekTalent.nu
Vooraankondiging Watereducatiedag 23 mei
Subsidie vervoerskosten bij bezoek aan Watermuseum in Arnhem
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
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.

