
 

 

Wilnis, 15 mei 2019 

 

Beste __________________________________ 

 

Op bijgevoegde ansichtkaart zie je dat je voor het komende schooljaar weer materialen kunt boeken 

bij NME-centrum De Woudreus. Ik hoop dat je opnieuw volop gebruik gaat maken van ons aanbod.  

In deze brief wil ik graag een aantal onderwerpen/ontwikkelingen bij je onder de aandacht brengen. 

 

Aansluiting bij de methode 

Wij weten dat het lesprogramma al ontzettend vol is. Daarom streven wij er naar om ons aanbod 

zoveel mogelijk vervangend te laten zijn voor of aan te laten sluiten bij de methode die op jouw school 

gebruikt wordt. Als jij of je nme-coördinator in www.dewoudreus.nl -> onderwijsaanbod heeft 

aangegeven welke methode jouw school gebruikt, kun je bij alle materialen die je wilt boeken zien, 

hoe en waar deze aansluiten bij de methode.  

 

Meer aandacht voor ontmoeting met de natuur 

Afgelopen tijd hebben wij ons aanbod weer eens onder de loep genomen. Na gesprekken met allerlei 

partijen hebben wij geconcludeerd dat we ons wat meer moeten richten op wat onze specialiteit is: het 

bevorderen van ontmoetingen met de natuur. Daarom bieden we komend schooljaar meer verzorgde 

excursies en natuurpaden aan. Ook bieden we de materiaalzendingen weer gratis aan. 

 

Samenstelling aanbod  

In ons aanbod onderscheiden we 8 domeinen:  

 Wijzelf (voeding, beweging, gezondheid)  * Planten  

 Dieren      * Energie, klimaat en duurzaamheid 

 Materialen verschijnselen en techniek  * Omgeving 

 Afval      * Water 

Binnen al deze domeinen blijven wij producten aanbieden voor elke bouw, maar waar mogelijk zullen 

we ook de samenwerking met andere aanbieders zoeken zoals de GGD, Techniektalent en Technet.  

Zo hebben we komend schooljaar de kist Mondhygiëne van de GGD opgenomen in ons aanbod en 

bieden we samen met Techniektalent workshops ‘Vastmaken en verbinden’ en een gastles Water aan 

in het kader van Wetenschap en Techniek (W&T).   

 

http://www.dewoudreus.nl/


Boeken van materialen buiten de inschrijfperiode  

In principe vragen wij je om tussen 20 mei en 20 september digitaal te boeken voor lesmaterialen die 

je het komend schooljaar wilt gaan gebruiken. Dit wil echter niet zeggen dat je daarna geen materialen 

meer bij ons kunt lenen. Bedenk je bijvoorbeeld halverwege het schooljaar dat je toch een bepaalde 

kist wilt lenen of heb je bij de invulling van een project materialen van het NME-centrum nodig, neem 

dan contact met ons op. Is het materiaal niet uitgeleend dan kun je er alsnog gebruik van maken. Of 

we kunnen je een alternatief bieden. 

Advisering 

Wij helpen je graag bij de invulling van natuur- en duurzaamheidsprojecten en bij landelijke 

themadagen of weken. En wij kunnen je adviseren over bijvoorbeeld het vergroenen van het 

schoolplein en het aanleggen van moestuinen. Ook voor het regelen van een workshop op een 

studiedag of het zoeken van een gastdocent kun je bij ons terecht.  

Kosten  

We kunnen onze producten niet helemaal gratis aanbieden. Voor leskisten en excursies wordt een 

bedrag gevraagd (zie www.dewoudreus.nl -> onderwijsaanbod), maar per klas wordt maximaal            

€ 22,50 per schooljaar in rekening gebracht. Dit kan dankzij subsidie van Het Ronde Venen Fonds.  

De genoemde bedragen zijn exclusief het halen en brengen van kisten. Het halen en brengen van 

producten van en naar school kost € 6,00 per keer ongeacht het aantal producten. Als jouw school 

gebruik wil maken van deze service kun je dat per mail melden bij nmederondevenen@odru.nl. 

 

Ik hoop dat je een goed beeld gekregen hebt met betrekking tot onze dienstverlening. Heb je vragen, 

neem gerust contact met ons op. 

Namens Anouk, Ans, Marlou en al onze vrijwilligers, 

 

Conny van Kruysbergen 

adviseur Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie  

werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag | 0297 273692 | 088 022 50 22 

          

 

 

NME Centrum De Woudreus is onderdeel van de Omgevingsdienst regio Utrecht 
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