Samenleving voor het onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
november
2016

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 bestaat uit een databestand, matchdienst
en nieuwsbrief. Het databestand bevat honderden partners
waarvan de scholen gebruik kunnen maken. De
koppeldienst regelt voor de school een partner in de klas of
een excursie op lokatie. En de nieuwsbrief presenteert
interessant lokaal nieuws voor het onderwijs.

Nieuw: website
De website van Educatiepunt
Zutphen staat on-line. Op
www.educatiepuntzutphen.nl kan je
van alles lezen over het waarom,
hoe, wat en wie van ons initiatief.
Klik dan op Vraag als je een
verzoek tot ondersteuning wilt
indienen.

Gezonde School
Graag stel ik mezelf voor. Mijn naam is Maike Blokhuis en
ik werk bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ik werk
daar als Gezonde School-adviseur voor de gemeenten
Zutphen, Brummen, Voorst en Lochem.
We merken dat scholen overladen worden met informatie
over een gezonde leefstijl. Het kan lastig zijn om een keuze te maken uit al het aanbod. Waar
steek je energie in? En wat heeft het meeste effect? De Gezonde Schoolaanpak helpt om te
focussen en een meerjarenplan te maken. Zodat je als school afstopt van ad-hoc activiteiten.
Als Gezonde School-adviseur kan ik scholen gratis en vrijblijvend ondersteunen om met deze
aanpak aan de slag te gaan. We gaan daarbij altijd uit van de school zelf: wat past goed bij de
signatuur van de school en bij wat jullie al doen? En uiteraard houden we rekening met de
mogelijkheden van de school.
U kunt met alle kleine en grote vragen en belemmeringen contact met mij opnemen. Denk
bijvoorbeeld aan ouderparticipatie, traktaties, lesgeven over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit, de nieuwe wet sociale veiligheid, stimuleren van fruit eten, een Gezond Schoolplein
en hoe ga je om met sociale media?
Op de site kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor
een voorbeeld van onze werkwijze zie het filmpje over
Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek.
Met vriendelijke groet,
Maike Blokhuis, medewerker Gezondheidsbevordering /
Gezonde School-adviseur
t: 088- 4433581
e: m.blokhuis@ggdnog.nl
w: www.gezondeschoolnog.nl

Fiets en onderwijs
Je staat er niet direct bij stil, maar ons land
kent een heleboel kinderen zonder fiets
(zie ook Kinderhulp.nl). Vooral in gezinnen
onder de armoedegrens ontbreekt ie vaak.
Daar hebben we er in Zutphen helaas veel
van. Vandaar dat de gemeente
aangespoord vanuit de Stedendriehoek de
fiets op de agenda heeft gezet. Momenteel
wordt gewerkt aan een project om voor de
fietsloze kinderen gratis een rijwiel
beschikbaar te krijgen.
Aan het Educatiepunt is gevraagd het
fietsen onder de aandacht van de scholen
te brengen. We doen dat graag, want aan
de fiets zitten allerlei educatieve aspecten vast. Denk aan verkeersveiligheid, milieu,
gezondheid en techniek. We zijn daarom op zoek naar scholen die om welke reden dan ook de
fiets op hun programma willen zetten. Bijvoorbeeld om de kinderen meer te laten bewegen. Of
om het verkeersinfarct rondom de school aan te pakken. Wie weet wil je wel een fietswerkplaats
op school. Het Educatiepunt is beschikbaar om daarbij te helpen. Heb je belangstelling, neem
dan contact op met info@educatiepuntzutphen.nl.

VO-leerlingen helpen met Engels
Op VO-school Het Isendoorn draait het project Dag van de Talen. Binnen dit project geven
leerlingen van leerjaar 2 TTO Engelse les op basisscholen. Heb je belangstelling, neem dan
contact op met Heide Drok.
Bron: Nieuwsbrief Isendoorn

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:
December
07: Nationale vrijwilligersdag
11: Wereldlichtjesdag
Januari
17-18: Nationale tuinvogeltelling
Februari
06: Warme Truiendag
02: Wereld Wetlandsdag

Ter inspiratie
Nieuwsbrief Eco-schools
Nieuwsbrief GGD Noord- en Oost-Gelderland, met nieuws over school en gezondheid
Duurzaamdoor Festival
Nieuwsbrief DuurzaamDoor
Pilot Schoon Belonen
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieusbrieven
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

Facebook

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.

