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Nieuwe website
Natuur & Milieu Educatie (NME) Tiel 
heeft een mooie nieuwe website! 
NME is in Tiel een onderdeel van 
Stichting Duurzaam Rivierenland. 
Voorheen hadden we twee aparte 
websites. Maar omdat onze activi-
teiten zo mooi op elkaar aansluiten 
en elkaar ook regelmatig overlap-
pen hebben we besloten om alles 
samen te brengen op één nieuwe 
website. Kijk maar eens rond op 
www.duurzaamrivierenland.nl!

Je vindt de activiteiten van NME 
onder het kopje educatie.

ZOMER 2022

Scholen rapen zwerfafval op
Weten jullie dat het opruimen van zwerfafval door Stichting Duurzaam Ri-
vierenland voor jullie school gefaciliteerd kan worden? Hebben jullie inte-
resse om met één of meerdere groepen af en toe een rondje om de school 
te lopen om al het zwerfvuil op te rapen? Wij verzorgen gratis alle grijpers, 
zakken en hesjes. En zorgen dat ook de gevulde zakken netjes opgehaald 
worden door Avri. Je kunt er zelfs nog iets leuks mee verdienen voor je 
school! Neem hierover contact op met gjdeweerd@duurzaamrivierenland.nl 

Volg ons op 
Facebook
NME Tiel heeft een eigen Facebook 
pagina. Volg en/of like ons, dan blijf 
je voortdurend heel laagdrempelig 
op de hoogte van alle nieuwtjes en 
ontwikkelingen. Soms kunnen op-
eens een paar scholen iets bijzon-
ders cadeau krijgen of zoeken we 
bijvoorbeeld een groep die nieuw 
ontwikkeld lesmateriaal voor ons 
uitprobeert en evalueert: dat soort 
dingen zal zeker ook op Facebook 
voorbijkomen! 

Met dank voor het gebruik van de foto’s aan: Jan Bouwhuis, Edwin Barendrecht, Rivieractief.

https://www.facebook.com/NME-Natuur-Milieu-Educatie-Tiel-112897257698044


DUURZAAM RIVIERENLAND   |   NME NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Vooruitblik 
‘Boven het maaiveld’ 
Vanuit Natuur & Milieu Educatie (NME) 
Tiel gaan we rond de Kinderboeken-
week in samenwerking met Zinder leu-
ke ontdekkingstochten door Vlindertuin 
de Zindering organiseren. Voor groepen 
3 t/m 8 van de basisscholen.
Zoeken, kijken, zien, schetsen en schil-
deren.
In Vlindertuin de Zindering is van alles 
te zien aan bloemen en beestjes. Je 
kunt ook kijken met een vergrootglas 
en wat je dan allemaal ziet! In de Vlin-

dertuin maak je vast een paar 
schetsen. Daarna ga je naar het 
atelier van Zinder en schilder 
je met klei wat je gezien hebt. 
De kleischilderijtjes worden 
gedroogd, geglazuurd en ge-
bakken.
De opdracht wordt aangepast 
aan het niveau van de groep. 

Let op: je kunt groepen aan-
melden bij Zinder tot 16 sep-
tember 2022

Terugblik 
Struintochten
Afgelopen juni hebben we vier vrij-
dagen georganiseerd vól struintoch-
ten. Mooie verhalen en weetjes 
horen over planten en dieren (wist 
je dat als je je geprikt hebt aan de 

brandnetel en je die plek insmeert 
met de gekneusde blaadjes van de 
weegbree, dat je er dan helemaal 
geen last meer van hebt?), lekker 
wandelen, rennen en pootje baden. 
Op zoek naar bijzondere stenen op 
de strandjes langs de Waal.  

We wilden de struintochten op 
deze manier even extra in het 
zonnetje zetten. Door het jaar heen 
kunnen scholen ze op elk moment 
voor een groep boeken via onze 
website!  

Jaarlijks twee grote activiteiten
Natuur en Milieu Educatie Tiel organiseert twee grote activiteiten per jaar waar alle scholen van Tiel aan mee kunnen doen.

Foto: Edwin Barendrecht

https://www.zinder.nl/educatie/onderwijs/onderwijsaanbod/kinderboekenweek-2022/
https://www.zinder.nl/educatie/onderwijs/onderwijsaanbod/kinderboekenweek-2022/

