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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

Het Educatiepunt bestaat uit een databestand, koppeldienst
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.

Archeologie Beleven!
Jeugdtuinen
Aan de slag met EPZ!
Evenementenkalender
Ter inspiratie
Vorige nieuwsbrieven
Colofon

Archeologie Beleven! in Zutphen
Archeologie Beleven!, exploitant van het
Historische Erve Eme op de Kaardebol,
heeft onlangs haar CMK-project voor
Cultuurmij Oost afgerond. De resultaten
zijn ingebed in het programma Reizen in
de Tijd van Erfgoed Gelderland
Bezoeklessen. Naast dit aanbod komt er
nu een verdieping met de nadruk op
duurzaamheid.
Vanaf 1 november opent de
voorinschrijving voor scholen uit Zutphen
eo op Voedsel: Toen & Nu. De kern van dit
programma is "weet wat je eet" en het
voorkomen van voedselverspilling. Er is
aandacht voor conserveringstechnieken
toen en nu, alsmede de (on)zin van THT
en TGT.
Omdat de gemeente Zutphen een projectsubsidie geeft, kunnen de scholen daar gratis aan
meedoen vanaf april 2017 met de groepen 6, 7 en 8. Deelnemende klassen komen op
locatiebezoek, krijgen van ons ontwikkeld lesmateriaal in de vorm van een leskist, een
informatieblad en een heldere handleiding voor proefjes en opdrachten in de klas, thuis en in de
winkel. Er kunnen maximaal 30 klassen gratis meedoen, daarna zijn de kosten €250,- per klas.
Heb je belangstelling, stuur dan een mailbericht naar r.p.wimmers@hotmail.com.

Jeugdtuinen op Driekant Buiten
Ze bestaan nog steeds, de jeugdtuinen
aan de Harenbergweg. Nu op het terrein
van Driekant Buiten. Onder de vlag van
Stichting Samen Spelend Leren wordt hard
gewerkt aan een doorstart. Het afgelopen
seizoen hebben een tiental kinderen er na
schooltijd met veel plezier getuinierd. Het
volgende jaar zal er plaats zijn voor 50
kinderen.
Er is ook weer ruimte voor schoolklassen.
Zoek je een plek om met je leerlingen te
gaan tuinieren en is die niet direct bij
school voorhanden, neem dan contact op met rubenwiggers@zonnet.nl.

We mogen voor jullie aan de slag!
Educatiepunt Zutphen ontwikkelt zich verder... en wel
langs twee lijnen:
De Koppeldienst. Scholen kunnen zelf in ons
databestand zoeken naar passende
samenwerkingspartners (maatschappelijke en
culturele organisaties, overheden, bedrijven, zzpers en/of, burgers) of de vraag aan ons
uitbesteden.
De Ontwerpdienst. We gaan scholen helpen met
het ontwerpen van een samenhangend
programma rond een thema. Naar aanleiding van
de vraag van de school worden
samenwerkingspartners geselecteerd en een
programma ontwikkeld.
We hebben zicht op een mooie financieringskans om
deze ontwikkeling vorm te geven. Voorwaarde is dat
de vraag vanuit het onderwijs ontstaat.
Kortom: jullie vragen en wij draaien!

Zo willen we het aanpakken:
aan de hand van een aantal
pilotprojecten worden in
diverse samenstellingen
krachten gebundeld richting
het onderwijs. Hierbij wordt
zoveel mogelijk gewerkt aan
de hand van projecten die al
gepland staan of in
ontwikkeling zijn.

Een voorbeeld is een
samenwerking tussen
Stichting Ambacht 21 en De
Muzehof, waarbij onderzocht
wordt of en hoe kunst en
ambacht/techniek elkaar in
aanbod richting de scholen
kunnen versterken.

Aanbod
Vindt jouw school het belangrijk om samen te werken
met verschillende partners uit de omgeving van de
school en ben je gebaat bij ondersteuning, neem dan
contact op met: wendy@educatiepuntzutphen.nl. We
kunnen dan overleggen of en hoe jouw plan ingepast
kan worden in ons ontwikkelplan!

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:
Oktober
16: Wereldvoedseldag
16-23: Week van het landschap
22: Gelderse Museumdag
29: Nacht van de Nacht
29-06: Fairtradeweek najaarseditie
30: Dag van de stilte
November
05: Natuurwerkdag
December
07: Nationale vrijwilligersdag
11: Wereldlichtjesdag

Ter inspiratie
Schoolmoestuin.br (gevonden door Ruben Wiggers)
Magie en techniek (gevonden door Wendy Dienske)
Plastic knikkertegel op schoolplein (met dank aan Vroege Vogels)
Heb je ook een bron, waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieusbrieven
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.

Facebook

Twitter

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.

