Inschrijfformulier

2018-2019

NME De Ronde Venen

5+6

Let op: Inschrijven kan van 23 mei t/m 23 sept 2018
Materiaalzendingen Vogelrestaurant, Oogstfeest, Brood aan de basis en
Tropische producten zijn te boeken van 23 mei t/m 15 juli 2018.

Voor meer informatie over de producten: www.dewoudreus.nl

wijzelf

Werkwijze:
¨ Vul de gekozen NME-producten in op dit inschrijfformulier. Bijvoorbeeld als de NMEcoördinator van school alles in één keer reserveert of om uw eigen planning te maken.
planten

¨ Meer informatie over de producten is te vinden op www.dewoudreus.nl
¨ Log met de inlognaam en het wachtwoord van uw school in op www.dewoudreus.nl
¨ Reserveer de producten van uw keuze.
¨ Zorg dat het e-mailadres actueel is. U ontvangt minimaal een week voor aanvang een
herinnering en de handleiding per mail.

materialen en
verschijnselen

¨ U kunt na het reserveren een overzicht uitprinten via ‘bestellingen’.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op, telefoonnummer 0297-273692,
e-mail nmederondevenen@odru.nl

dieren

Veel succes!

In te vullen door de leerkracht:

seizoenen

Groep

Aantal leerlingen

Naam leerkracht

Naam duo
omgeving

E-mailadres leerkracht
E-mailadres duo

leskist

Geheimzinnige poeders

leskist

Het reizend waterlab

leskist

Het weerbericht

leskist

Lucht

leskist

Mensen zijn verschillend

leskist

Papier maken

leskist

Smaaklessen

leskist

Spiegels

leskist

Stippenspel 456

leskist

Waterslak zoekt woonruimte

leskist

Bloemen voor bijen

materiaalzending

mei 2019

Brood aan de basis

materiaalzending

september 2018

Vlijtig liesje

materiaalzending

mei 2019

Kringkopen

excursie

op aanvraag

Lentespeurtocht

excursie

april, mei 2019

Superboer

excursie (boerderij)

sept/okt 2018 - mrt/juni 2019

Afvalvrije school

schoolbreed project

op aanvraag

Warmetruiendag

project

februari 2019

Zwervend afval

project

hele schooljaar

06-05 - 23/05

leskist

Elektriciteit

17/06 - 04/07

leskist

Dorstlessen

04/03 - 21/03

leskist

Decibellen om je oren

28/01 - 14/02

leskist

Botten in je lichaam

07/01 - 24/01

leskist

Bezige bijen

05/11 - 22/11

Alle hens aan dek

01/10 - 18/10

product

01/04 - 18/04

techniek

Groep 5 en 6

03/09 - 20/09

2018-2019

Kruis de producten en de periode van uw keuze aan.

De Woudreus

Natuur en Milieu Educatie Centrum
Wilnis

