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Natuur & Milieu Educatie (NME) Tiel gaat een mooie nieuwe lentefrisse 
periode in: er komt een flinke vernieuwingsslag aan. Tipje van de sluier? 
We krijgen een nieuwe website en we werken aan nieuwe leskisten. Daarbij 
past dat we twee keer per jaar leuke gezamenlijke acties voor alle scholen 
gaan organiseren.

Voorlopig doen we het nog even met de bestaande site. Kijk voor de leskis-
ten die je voor een bescheiden bedrag bij ons kunt huren op: 
https://nmetiel.nl/catalogus/.

Wat dacht je van de actie ‘Vlinders in de klas’ van de Vlinderstichting? Of 
een superleuke leskist rond wind-energie, zonne-energie of aardwarmte?

Leskisten & projectonderwijs

De nieuwe leskisten worden zó dat 
er altijd vier onderdelen in zitten, 
waarmee je als school of als docent 
een eigen project kunt samenstel-
len. Hoe klein of groot ook.

1   inhoudelijke info over het on-
derwerp.

2   praktische doe- of maak op-
drachten.

3   een les over kunstenaars die 
beeldend werk maken dat een 
link heeft met dit onderwerp 
met daaraan gekoppelde kunst-
zinnige knutselopdrachten.

4  opties voor excursies 

Op excursie naar windmolenpark Deil

Les over hoe windenergie werkt &   
de maatschappelijke context.

Praktische opdracht: leerlingen maken molen-
wieken van karton en meten de opbrengst ervan.

Les over kunstenaars die zich met wind  
bezighouden.

kunst-/knutselopdracht
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Vooruitblik
Natuur & Milieu Educatie Tiel gaat 
voortaan twee grote acties per jaar 
aanbieden aan alle scholen van Tiel. 
Voor juni staan 4 dagen vol begeleide 
struintochten gepland.
Begeleiders zijn o.a. Kasper Heineke 
van Aarden in de Uiterwaarden, Emmie 
Nuijen van Rivieractief en Gera van der 
Leun van NME Tiel. 

Terugblik
Tiel was als eerste stad in Neder-
land in 1 dag schoon!

Op 8 oktober 2021 organiseerde 
Natuur & Milieu Educatie (NME) 
Tiel in samenwerking met Rubbiz 
Foundation en Rijkswaterstaat de 
Challenge ‘Tiel in 1 dag schoon’. 
Zou het gaan lukken om met alle 
leerlingen van de basisscholen in 
Tiel de héle stad in één dag blin-
kend schoon op te leveren? 
Mooi wel! YouTube-held Milan 
Knol reed kriskras door Tiel om 
zoveel mogelijk leerlingen aan te 
moedigen.

Geïnspireerd door de enthousiaste 
sfeer en het mooie resultaat, stre-
ven wij ernaar om deze actie ook 
komend najaar naar Tiel te halen.

Struintocht 
Kleine Willemswaard
vrijdag 3 juni | vrijdag 17 juni

Struintocht 
Wetlands Passewaaij
vrijdag 10 juni | vrijdag 24 juni
 

Voor in september proberen we 
weer het project ‘in 1 dag schoon’ 
naar Tiel te halen.
 
Je kunt meer info krijgen door een 
mailtje te sturen aan:
educatie@duurzaamrivierenland.nl

Met dank voor het gebruik van de foto’s aan: 
Jan Bouwhuis, Gert de Graaff, Rivieractief en 
Donald Schalk.


