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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
Gastles Duurzaam leven
Erfgoed kwartetspel
De Wilde Stad

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.

Gastles Duurzaam leven voor groep 7-8
Duurzaamheid blijft ons in de greep houden. Onlangs
weer de drastische achteruitgang van insecten, de
uitbreiding van Schiphol en natuurlijk de opwarming
van de aarde. Belangrijk is, dat we met elkaar in
gesprek blijven over hoe we verantwoord omgaan met
de aarde. Daarom is boswachter Tonnis Boersma in
Zutphen begonnen met de gastles Duurzaam leven.
Duurzaam leven begint met een verhaal. Daarna
filosofeert hij met de kinderen over duurzaamheid,
over hoe we omgaan met de aarde en over waarden
als respect voor dieren en planten. Uiteindelijk
bedenken de kinderen hoe ze zelf in actie kunnen
komen om duurzamer te leven.
Tonnis organiseert al 20 jaar natuureducatie voor het
basisonderwijs in Gelderland. De laatste jaren als
boswachter bij bezoekerscentrum Veluwezoom van
Natuurmonumenten. In dit prachtige natuurgebied
komen jaarlijks zo'n 1500 kinderen uit het
basisonderwijs op bezoek.
Het komende half jaar (tot mei 2018) biedt Tonnis zich aan als gastdocent. Dit doet hij naast zijn
werk en alleen op maandagochtend en vrijdag. De les duurt anderhalf tot twee uur. De lessen
zijn kosteloos. Educatief Centrum Theo Thijssen had de primeur. Je kunt Tonnis boeken op 0643512897.

Erfgoed Kwartetspel
Werk samen met je leerlingen mee aan een uniek kwartetspel over Zutphen! De gemeente
Zutphen houdt in samenwerking met een Zutphense ondernemer een wedstrijd waarin
leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen en tegelijkertijd historische kennis over de stad vergaren.
Natuurlijk zijn er interessante prijzen te winnen! De wedstrijd voor het Erfgoed Kwartetspel is
uitermate geschikt voor de lessen geschiedenis/wereldoriëntatie. Voor de creatie van de
speelkaarten doen de leerlingen suggesties over de categorieën zoals kerken, stadspaleizen,
musea of/en industrieel erfgoed. Ze worden ook uitgenodigd om foto's te maken. Een jury
beoordeelt de inzendingen. Uiterlijk 31 januari 2018 moeten de inzendingen binnen zijn. De
winnende klas kan het spel meteen uitproberen met de burgemeester van Zutphen! Voor meer
info: Hendrik Haafkens tel.: 140575 erfgoed@zutphen.nl.

De Wilde Stad gaat door
In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over De
Wilde Stad. We gaan deze film inzetten om voor
kinderen de natuur in onze directe leefomgeving
zichtbaar te maken. Inmiddels is de financiering
rond en kunnen de basisscholen gratis meedoen.
Er is plaats voor 240 kinderen en de deelname is
gratis. Twee scholen hebben zich intussen
gemeld. Je kunt je nog aanmelden via john@educatiepuntzutphen.nl.
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Colofon
Educatiepunt Zutphen is een initiatief van een aantal betrokken inwoners van Zutphen. Neem
voor vragen, opmerkingen, ideeën en kopij contact op met: info@educatiepuntzutphen.nl of 0642705468.
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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.

