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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.
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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.

8 september: Klassendag Open Monumentdag
Met de klas op onderzoek uit in een
monument. Dát is de landelijke Open
Monumenten Klassendag! En dit jaar
doet ook Zutphen mee. Op 8
september zijn de groepen 7 en 8
welkom bij onder meer Dat Bolwerck
op de Zaadmarkt.
Stichting Open Monumentendag
organiseert sinds 2010 landelijk de
Open Monumenten Klassendag.
Leerlingen uit de twee hoogste
groepen bezoeken dan een monument in hun stad. Tienduizenden kinderen zijn op deze manier
al actief betrokken bij het monumentale erfgoed in hun omgeving.
Het bijbehorende lesmateriaal is ontwikkeld door de landelijke Stichting Open Monumentendag
en de leerdoelen sluiten aan op kerndoelen binnen de domeinen ‘Oriëntatie op jezelf en de
wereld’ en ‘Kunstoriëntatie’. Het comité in Zutphen organiseert de Klassendag samen met
Educatiepunt Zutphen.
Wilt u meedoen met de Klassendag? Neem dan contact op met Raïssa Velders (0645596070, raissa@educatiepuntzutphen.nl). Voor meer info over het lesmateriaal: folder of
website.

Torenfonds voor onderwijs
Zutphen en Warnsveld zijn sinds kort een lokaal
fonds rijker: het Torenfonds, lokaal fonds voor
Zutphen en Warnsveld. Het fonds verzamelt
gelden uit de Zutphense samenleving om het
vervolgens weer uit te delen aan projecten die de
kwaliteit van de samenleving willen versterken. Het
fonds staat ook open voor het onderwijs. Dus heb
je een project waar extra geld voor nodig is, dan kan je een beroep op het Torenfonds doen. Dat
wil zeggen: de Ouderraad. Het fonds wil namelijk graag, dat eerst de schoolomgeving zijn best
doet de middelen bijeen te garen. Lukt dat niet of maar gedeeltelijk, dan kan de Ouderraad bij
het Torenfonds aankloppen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van je schoolplein of een
gastles van een cultuurpartner. Aanvragen kan je indienen via de
website www.torenfonds.nl onder Aanvragen.

Natuurspeelplekken in Zutphen
Zutphen krijgt steeds meer speelnatuur. Een deel daarvan wordt
verzorgd door Springzaad
Stedendriehoek. Soms liggen de
natuurspeelplekken dicht bij school,
een kans om ze in te passen in het
onderwijs. Op donderdag 16 juni is er
een fietsexcursie langs een aantal van
deze plekken. Wil je mee om te leren
wat er voor jouw school in zit, geef je
dan op via de site. (vertrek vanaf
station, kosten € 20,- inclusief lunch).

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:
Juni
01: Dag van het kind
05: Wereldmilieudag
18: Vaderdag
29: Modderdag
Juli
08-09: Landelijke open imkerijdag

Ter inspiratie
Project Schoolkrant
Schooldag van de duurzaamheid
Watereducatie 2017
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
April 2017
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.

