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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.
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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Kennismaken met Creatuur bij de Kaardebol!
De titel van dit blok
Dit is het blok Tekst. Als u deze tekst aanklikt, kunt u deze wijzigen. Aan de linkerkant krijgt u
twee tabs te zien. Onder de tab Inhoud kunt u uw tekst invoeren en iets opmaken. Hier kunt u
ook de titel van dit blok aanpassen. Onder de tab Vormgeving doet u de grote opmaak, van de
titel, de tekst en het vak.
Wilt u weer naar het overzicht van blokken en de opties voor algehele opmaak? Sla dan uw blok
op of klik op de buitenkant van uw nieuwsbrief.
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over het
scholenproject Creatuur
http://educatiepuntzutphen.nl/blog/creatuur/.
Wil je alvast kennismaken met het project? Dat kan bij de
aftrap van de nieuwe start van de Kaardebol op zaterdag 31
maart! Dan gaan kunstdocenten Karolien Blankers en
Marlous Kleijberg samen met kinderen beeldend aan het werk
op het terrein van de Kaardenbol, om alvast te proeven aan
het project CREATUUR.
Om de kinderen, hun ouders en eventuele leerkrachten te
enthousiasmeren en te inspireren voor dit educatieve
schoolproject, mogen ze bij de aftrap van de Kaardebol op
zaterdag 31 maart hun creativiteit volop inzetten en samen
met de kunstdocenten naar aanleiding van het thema
Creatuur, zowel spinsels als insecten vanuit hun eigen fantasie en beleving creëren en deze
verwerken in, verbinden aan, ophangen in en/of plaatsen onder een grote boom die centraal op
het terrein van de Kaardebol staat.
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die zin hebben om mee te helpen aan het ‘bouwsel’,
zijn van harte welkom met hun ouders/verzorgers. Materialen en gereedschappen zijn
aanwezig, evenals begeleiding van beide kunstdocenten. We hopen dat er een wonderlijke
boom vol spinsels en insecten gaat ontstaan en de kinderen zo enthousiast worden gemaakt
dat ze meer over insecten en spinsels willen gaan leren. Wie weet halen ze hun leerkrachten
dan wel over om te proberen het project binnen de school te halen. De mogelijkheid bestaat om
het project CREATUUR in overleg met de leerkrachten van de school verder af te stemmen op
de lessen op de school.
Klik hier voor de volledige tekst
Openingstijd de Kaardebol zaterdag 31/3 van 11.00 t/m 16.00 uur, adres: Harenbergweg 1 in
Zutphen

Wat kan Zutphen voor jullie school betekenen?
Er zijn veel mensen, organisaties en bedrijven die iets voor het onderwijs willen betekenen.
Educatiepunt Zutphen brengt die mogenlijkheden in beeld.
Veelgehoorde vragen die wij krijgen van aanbieders zijn: "Hoe kunnen wij ons aanbod zo
vormgeven dat het past binnen de programma's van de scholen?" en "Ik wil wel iets
ontwikkelen, maar dat kost tijd, dus dat doe ik alleen als ik weet dat het door meerdere scholen
wordt afgenomen".
Daarom krijgen alle scholen binnenkort een overzicht van mogelijkheden en kansen
toegestuurd. Als jullie aangeven waar jullie belangstelling naar uitgaat, dan kunnen we er
samen voor zorgen dat de aanbieder ook daadwerkelijk iets ontwikkelt dat bij jullie onderwijs
past.
Alvast een paar voorbeelden:
De gemeente Zutphen wil graag aandacht besteden aan de Dag van de Duurzaamheid voor
het onderwijs.
De rechtbank wil graag aanbod ontwikkelen voor het onderwijs.
Bij de herinrichting van de kade en de uiterwaarden (Rivier in de Stad) zijn scholen welkom
om op interessante momenten te komen kijken en uitleg te krijgen.
EPZ streeft ernaar om dit afstemmen van vraag en aanbod op een efficiënte en effectieve
manier te doen.
Heeft u een idee binnen welk overleg dat kan waaraan uw school deelneemt? Dan horen wij dat
graag!

Aanbod Stadswerkplaats Zutphen
Klassen aan de slag met hout in Stadswerkplaats
Hoe zit een stoel in elkaar? Hoe maak je een vogelhuisje? En kun je dat ook zelf?
Speciaal voor schoolklassen biedt de Stadswerkplaats Zutphen workshops om leerlingen
kennis te laten maken met meubel maken en timmeren. Natuurlijk gaan ze zelf de handen
uit de mouwen steken en nemen ze iets mee naar huis dat ze zelf hebben gemaakt.
..........
Ook is het mogelijk om een workshop op maat te maken rond een thema waar de klas mee
bezig is. Zo heeft een klas al eens een houten zitbank gemaakt voor het schoolplein.
..........
De tarieven zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de aangeboden workshop. De
organisatie stelt na overleg over de mogelijkheden een tarief voor.
Het adres van de Stadswerkplaats Zutphen is: De Waarden 309 (sportpark Helbergen)
Klink hier voor de volledige tekst

Ter inspiratie
http://32lessenvoordetoekomst.nl/bestellen/ "Met ’32 lessen voor de toekomst’ betrekken we
leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld." Gratis
prachtig lesmateriaal!
In mei worden de damwanden geplaatst bij de IJssel. Wil je met jouw plas komen kijken?
Dan organiseert het Educatiepunt dat!
Heb je ook een bron, waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017

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 0626222478.

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.

