Actief met schoolkinderen in de natuur

Op Schouwen-Duiveland zijn op de meeste
basisscholen natuurouders actief (in totaal 100).
Natuurouders zijn hulpouders die met de kinderen
naar buiten gaan om er actief bezig te zijn: met
schepnet, verrekijker, zoekkaart en natuurlijk met
gebruik van de eigen zintuigen.
In overleg met de leerkrachten op school worden
de activiteiten gepland, vaak voor een heel schooljaar
en in samenhang met het schoolprogramma.
De schooldirectie en de huidige natuurouders kunnen
je daar alles over vertellen

Als er op school een groepje belangstellende
ouders is kunnen we een kennismakingscursus
op maat geven. Wij komen naar school en
stellen jullie in de gelegenheid basiskennis
over de natuur en omgang met de leerlingen te
verkrijgen. In overleg met de school wordt er
een onderwerp gekozen, dat bijv. aansluit bij
een leskist die is aangevraagd.

Je hoeft geen bioloog te zijn om natuurouder te
worden. Een portie goede wil en aandacht voor
kinderen en natuur is voldoende voor een goed begin.
Stukje bij beetje leer je zelf meer, door cursussen te
volgen, van andere natuurouders en door zelf mee te
doen. Het hoeft allemaal niet veel tijd te kosten. Met
een groepje kunnen de taken verdeeld en
uitgesmeerd worden over een heel jaar.

Deelname aan de cursussen is gratis.

Het NME-centrum organiseert cursussen voor
natuurouders, grootouders, en andere
belangstellenden. Door een keer vrijblijvend aan zo’n
cursus mee te doen, kom je meer te weten over de
natuur en wil je misschien zelf ook natuurouder
worden.

Openingstijden:
zie website: www. nmeschouwenduiveland.nl

De cursussen worden altijd onder schooltijd
gegeven, meestal tussen 09.00 en 11.00 uur.

Meer informatie en opgave voor de cursussen
op: www.nmeschouwenduiveland.nl .
Of loop eens binnen. Ons adres:
Radarschool De Zonnewijzer
I.M. van der Bijlstraat 15, Zonnemaire.
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Natuurouder,
iets voor jou?

