Inschrijfformulier NME De Ronde Venen 2019-2020
Let op: Inschrijven kan van 20 mei t/m 20 september 2019
Materiaalzending Zaden en vruchten is te boeken van 20 mei t/m 20 juli 2019.
Voor meer informatie over de producten: www.dewoudreus.nl
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.
 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.
 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

3+4

In te vullen door de leerkracht:
Groep

………………………………………………………..

Aantal leerlingen

………………………………………………………..

Naam leerkracht

………………………………………………………..

Naam duo

………………………………………………………..

E-mailadres leerkracht

………………………………………………………..

E-mailadres duo

………………………………………………………..

Kruis de producten en de periode van uw keuze aan.
Z.o.z. voor alle producten en periodes
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De verdwaalde boom

leskist

Ikzelf

leskist

Koos Konijn

leskist

Magneten

leskist

Mondgezondheid GGD (nieuw)

leskist

Slimme sluiting

leskist

Smaaklessen

leskist

Spiegels

leskist

Stippenspel 1-2-3

leskist

Stippenspel 4-5-6

leskist

Tante Door’s buitenboek

leskist

Tijd voor tijd

leskist

Vastmaken en verbinden

leskist

Water - drijven en zinken

leskist

Weerpad

leskist

Ogen op steeltjes

materiaalzending

mei 2020

Voorjaarstakken

materiaalzending

maart 2020

Zaden en vruchten

materiaalzending

september 2019

Afvalluh

excursie

Hele schooljaar

De koeien van boer Jan

excursie (boerderij)

sept-okt 2019 & maart-juni 2020

Natuurdetective

Tentoonstelling /excursie

Mei / juni 2020

Afvalvrije school

project

Hele schooljaar

Even d’r uit (Buitenlesdag)

Project

7 april 2020, maar kaarten hele jaar te leen

Warme truien dag

project

Hele schooljaar

Zwervend afval

project

Hele schooljaar

Water

gastles

Hele schooljaar

Vastmaken en verbinden

Workshop W&T

Hele schooljaar

08/06 25/06

boek

04-05 28/05

50 dingenboek

30/03 23/04

product

02/03 19/03

03/02 20/02

06/01 23/01

25/11 12/12

28/10 14/11

09/09 03/10

Groep 3 en 4

