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Paddenstoelen in de 
klas
NME Natuur & Milieu Educatie Tiel 
komt deze herfst bij alle scholen een 
pakket ‘Paddenstoelen kweken in 

de klas’ langsbrengen. 
We hopen dat jullie er 
veel plezier van heb-
ben. We zouden het 
heel leuk vinden om 
van jullie te horen 
hoe het allemaal 
gegaan is.

Wedstrijd
De leerling of leerkracht die de 
mooiste foto of tekening van het 
paddenstoelen kweken naar ons 
opstuurt kan een mooie prijs 
winnen. De prijs is namelijk dat je 
met je hele groep op pad gaat met 
Kasper Heineke op een winterse 
struintocht in de uiterwaarden. Hij 
leert je veel over de natuur. Maar 
hij leert je ook hoe je jezelf warm 
kunt houden door een vuurtje te 
stoken zonder gebruik van lucifers 
of aansteker. De winnende foto of 
tekening komt ook nog eens promi-
nent in onze volgende Nieuwsbrief te 
staan. Stuur de foto of tekening voor 
1 december 2022 op naar:  
educatie@duurzaamrivierenland.nl.  
Per groep mogen maximaal 3 per-
sonen iets insturen. 

HERFST 2022

Met dank voor het gebruik van de foto’s aan: Kasper Heineke & Gera van der Leun.

Soms vragen leerkrachten wat er 
allemaal mogelijk is vanuit NME 
Natuur & Milieu Educatie. Hieron-
der geven wij - als antwoord op die 
vraag - graag een overzicht van wat 
we de laatste periode allemaal ge-
daan hebben voor en met scholen 
in Tiel. En er kan nog veel meer!

Imker in de klas
Een imker 
vertelt alles 
over bijen 
en bijen 
houden.

Energietransitie & windenergie
Inlooples 
in de bieb 
tijdens de 
Kinderboe-
kenweek 
over hoe 

wind-energie werkt. Kinderen 
kunnen zelf wieken van karton 
maken en meten hoeveel energie 
ze opleveren.

Herfstwandeling
Heerlijk met 
de hele groep 
naar buiten 
en ook nog 
genieten van 
gitaarmuziek!

Energietransitie & elektrisch transport
Een les aan leer-
lingen van ‘Petje 
Af’ over elektrifi-
catie van trans-
port, gecombi-
neerd met een 
bedrijfbezoek en 
rondleiding.

Les aan studenten van Yuverta 
over de ‘Levende tuin’. Wat kun je 
allemaal doen (en niet doen) als 
je wilt dat je tuin letterlijk bol van 
leven staat? Maak em vooral niet 
al te netjes. Haal zoveel mogelijk 
tegels weg en zet overal planten. 
Denk aan rommelhoekjes met 
takken en stenen, zodat kleine 
beestjes er onderdak kunnen vin-
den. Zorg dat er door alle maanden 
heen planten voor insecten bloeien 
(met een mooi woord: bloeiboog). 
Denk ook aan waardplanten: plan-
ten waar insecten hun eitjes op 
leggen (wist je dat brandnetels heel 
goed zijn voor een aantal soorten 
vlinders?). Plaats nestkastjes voor 
vogels, vlinders, vleermuizen en 
nog veel meer diersoorten. 

https://www.duurzaamrivierenland.nl/
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Vooruitblik
In het voorjaar kunnen alle scholen zich weer aanmelden voor Struintochten.

Terugblik
Project ‘Boven het maaiveld’ in 
samenwerking met Zinder Edu-
catie en Vlindertuin de Zindering. 
NME Natuur en Milieu Educatie wil 
telkens meer activiteiten op het 
gebied van Natuur & Milieu gaan 
koppelen aan Kunst & Knutselen. 
Dit project is daar een mooi voor-
proefje van.

Maar liefst acht groepen zijn rond 
de Kinderboekenweek langsgeko-
men in de Vlindertuin om planten, 
bloemen en beestjes heel goed 
te bestuderen. Kijkend door een 
loepje zie je zóveel meer details. En 

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

Contact met NME?
www.duurzaamrivierenland.nl

educatie@duurzaamrivierenland.nl

als je dan wát je ziet gaat tekenen, 
kijk je nóg weer beter.

Kleischilderijtjes
Na afloop gingen de kinderen met 
hun tekeningen direct door naar 

het klei-atelier van Zinder. Daar 
mochten ze hun schetsen omzetten 
in klei-schilderijtjes. Hopelijk zijn 
die - als ze eenmaal gebakken en 
geglazuurd zijn - in de volgende 
Nieuwsbrief te bewonderen.

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