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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.

Tuinieren in het kader van voedseleducatie
Het voorjaar is begonnen en daarmee ook
het tuinseizoen. Een goed moment om de
kinderen te laten ervaren hoe voedsel
wordt geproduceerd. Verschillende
scholen hebben al een eigen moestuintje
aangelegd. Bij OBS De Parel gaan de
kleuters komende maanden tuinieren in
het kader van hun boerderijproject. Zij
worden daarbij geholpen door
voedselcoach Gea Oosterveld. Daarbij
wordt de methode van Jelle's makkelijke
moestuin gevolgd,
zie www.makkelijkemoestuin.nl.
Heb je als leerkracht belangstelling om ook zo met je leerlingen te gaan tuinieren, neem dan
contact op met Gea via jeugdtuinen@stadsvoedselzutphen.nl. Je kunt ook bij haar terecht voor
een workshop tuinieren op de Kaardebol.

Weggeef-fietsen op school
Zutphen kent heel wat inwoners die krap bij
kas zitten en zich geen fiets kunnen
veroorloven. Om het fietsen te bevorderen
wil gemeente Zutphen daarom fietsen gaan
weggeven. Bijzondere aandacht gaat uit
naar kinderen zonder fiets. Maar hoe vind je
die? Als iémand dat weet, is het de
leerkacht wel.
Zo is het idee ontstaan op iedere school 5
weggeef-fietsen te plaatsen. De school mag
zelf beslissen wie van de kinderen er voor
in aanmerking komt. Zijn ze op, dan worden
er 5 nieuwe gebracht. Op verzoek worden ze ook geruild voor een grotere of kleinere fiets,
jongens- of meisjesfiets.
De fietsen zijn opgeknapt door Zilt-Bikes, een sociale werkplaats voor fietsreparaties op De
Mars. Hier kan je als school trouwens ook terecht voor fietsreparatieles.
Wil je met jouw school graag meedoen of eerst wat meer informatie, neem dan contact op met
john@educatiepuntzutphen.nl.

Thema inventarisatie
Met welke thema's gaat jouw school het komende schooljaar aan de slag? Dat zouden wij van
Educatiepunt Zutphen graag willen weten. We kunnen ons dan optimaal voorbereiden op de
ondersteuningsvragen die de scholen aan EPZ gaan stellen. Bijvoorbeeld door al in kaart te
brengen wat er zoal vanuit de Zutphense samenleving ter verrijking van de thema's beschikbaar
is.
Van sommige basisscholen hebben we al een overzicht ontvangen, van de meeste nog niet.
Met hen nemen we binnenkort contact op. Heb je al een mooi overzicht klaar liggen, stuur het
dan naar tanja@educatiepuntzutphen.nl.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Met de klas op de Wijnhuistoren

Hoe oud zou de Wijnhuistoren zijn en hoe hoog? Hoe ver kan je kijken? En hoe moet het als je
last hebt van hoogtevrees? De leerlingen van groep 7 van de Prins Clausschool weten het
inmiddels. Op 7 maart togen ze in het kader van het project Mijn eigen omgeving naar het
centrum van de stad.
Twee vrijwilligers van de VVV namen de ene helft mee naar het carrilion boven in de
Wijnhuistorenom om onze stad vanuit een nieuw perspectief te zien. De andere helft bezocht
beneden de maquette van de toren, bekeek de informatiefilm over het maken van de klokken en
'speelde” op het oefenklavier.
En nu ze toch in de stad waren, werd de ochtend voltooid met een wandeling door het oude
centrum. Kortom, een leerzame dag in de eigen omgeving, dankzij het Educatiepunt.

Nieuwsbrieven van de scholen
De meeste basisscholen geven een digitale nieuwsbrief uit voor ouders, verzorgers en
aanverwanten. De brieven bevatten ook voor de medewerkers van het Educatiepunt
waardevolle informatie. We kunnen er bijvoorbeeld uit opmaken wat op de scholen leeft.
Daarom de vraag: zou je EPZ op je verzendlijst willen zetten? Ons e-mailadres luidt
info@educatiepuntzutphen.nl.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Abonnement Educatiepunt Zutphen
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het
abonnement op ons databestand Michal. Na
gesprekken met scholen willen we het abonnement
aanpassen. In plaats van een vast bedrag per school
wordt het een variabel bedrag, gebaseerd op het
aantal leerlingen van de school. Dat is wel zo eerlijk.
We stellen € 1,25 per kind voor. Zo kunnen we de cofinanciering realiseren die Gemeente Zutphen graag
tegenover haar subsidie aan EPZ ziet gesteld. En
nogmaals, het abonnement gaat pas schooljaar
2017/2018 in. Dit schooljaar kan je nog gratis van onze
dienst gebruik maken.

Actie
Maak tot de zomervakantie
vrijblijvend kennis met onze
databestand. Neem voor een
account contact op met:
john@educatiepuntzutphen.nl
of bel 06-42705468.

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:
April
11: Buitenlesdag
Mei
04: Nationale dodenherdenking
05: Bevrijdingsdag
10: Kinderklimaattop
14: Moederdag
Juni
01: Dag van het kind
05: Wereldmilieudag
18: Vaderdag
29: Modderdag

Ter inspiratie
Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid
Schrijf in voor de TechniekTrofee
Schrijf in voor de GeoWeek
Een afvalvrije school?
Filpmjes over jong leven in de lente
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
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.

