Samenleving voor het onderwijs

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
oktober
2017

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
Play Learn en Do op
Bongerd
De Wilde Stad
Zutphen onmoet Zutphen
Ter inspiratie

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.

Play Learn en Do op De Bongerd
Vlak voor de zomervakantie, na de cito van
groep 8, wist de leerkracht van groep 7 en 8
van GBS de Bongerd toch nog de aandacht
van de kinderen vast te houden. Hoe ze dat
deed? Door ze zelf te laten denken, spelen
en werken. Een Play Learn Do-dag is een
project waarbij techniek, ambacht en kunst
wordt gecombineerd tot een uitdagend,
speels én leerzaam programma.
De kinderen kregen een introductie over
duurzame energie van een medewerker van
de Energiewinkel, als aftrap voor de quiz
die ze voor elkaar moesten gaan maken.
De “windgroep” bedacht vragen over
windenergie voor de “watergroep” en
andersom. Om de antwoorden op de
vragen te vinden mochten ze zelf op zoek
gaan door mensen en bedrijven te bellen en
door op bezoek te gaan bij een werkplaats
waar een watermolen is gemaakt en bij een
windmolen.
Karolien Blankers, beeldend kunstenaar,
bedacht een opdracht voor elke groepen
waardoor ze de kracht van water en wind al
doende ontdekten en daar een kunstwerk
mee maakten.
Aan het eind van het project deden de
ouders mee aan de quiz en konden zij
komen kijken naar de kunstprojecten. Zo
heeft iedereen weer wat opgestoken over
het inzetten van duurzame energie!
Stichting Ambacht 21, De Muzehof,
Platform Techniek Zutphen en EPZ werken samen om dit project voor alle basisscholen aan te
bieden. Dit kan alleen als er extra financiering gevonden wordt. Het Torenfonds en Stichting
Ambacht 21 leverden voor het project bij de Bongerd een mooie bijdrage!

De Wilde Stad
Begin februari 2018 gaat de
film De Wilde Stad in première,
van de makers van De Nieuwe
Wildernis. De film laat zien, dat
er in onze eigen
woonomgeving heel wat natuur
is, zonder dat het ons opvalt.
Aan de film is lesmateriaal van
IVN verbonden.

EPZ heeft het initiatief genomen De Wilde Stad
beschikbaar te krijgen voor het Zutphense
basisonderwijs. Ze bereidt een project voor bestaande
uit 3 modules: vertoning van de film in Filmtheater
Luxor, IVN-les in en buiten de klas, excursies in en om
de stad met medewerking van Zutphense
natuurorganisaties, natuurouders, de gemeentelijke
groendienst en zzp-ers die op dit gebied actief zijn. Dit
alles volgens het Cruijffiaanse motto: Je gaat het pas
zien als je het doorhebt. EPZ neemt de taak op zich de
matches tussen de scholen en de natuurkenners te
leggen.

Aanmelden
We willen graag weten of er
scholen belangstelling hebben
deel te nemen aan De Wilde
Stad. Zonder scholen zal er
geen film zijn. De deelname is
naar verwachting gratis. Er is
plaats voor 240 leerlingen.
Je kunt je aanmelden via
john@educatiepuntzutphen.nl.

Zutphen ontmoet Zutphen
Op 12 oktober stuurde onze nieuwe burgermeester Annemieke Vermeulen alle ambtenaren
naar buiten om inwoners te ontmoeten die actief zijn voor de stad. Ook EPZ ontving een groepje
ambtenaren. Gastvrouw was Nicolette van Zanten van de Adriaan van de Ende
De ambtenaren wilden in gesprek over wat je zoal tegenkomt als je als onderwijsinstantie te
maken hebt met de gemeente.
We spraken over de kracht van een verbindende organisatie als het EPZ, hoe het onderwijs kan
bijdragen aan de doelen van de gemeente en natuurlijk andersom. Daarnaast kwam de nieuwe
rol van de gemeente aan bod, als sturende organsatie ipv faciliterende netwerkorganisatie. Niet
alleen de gemeente moet daar aan wennen, maar ook haar samenwerkingspartners. Deze
Zutphen ontmoet Zutphen-dag droeg daar flink aan bij: in een open gesprek zonder agenda
toonden de gesprekspartners elkaar hun positieve intenties en groeide het wederzijds
vertrouwen.
Als klap op de vuurpijl kwam de burgemeester zelf nog even langs om mee te luisteren. Kortom,
een waardevolle dag over de samenwerking tussen onderwijs, maatschappelijke partners en
gemeente. En hoop voor de toekomst.

Ter inspiratie
Modderdag speelpakket
32 lessen voor de toekomst
Muizenpakket
Paddenstoelenpakket
Spinnenpakket
Heb je ook een bron waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.

Vorige nieuwsbrieven
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 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.

