Wat doet NME Regio Alkmaar nog meer?
Energiebesparingsprojecten

NME Regio Alkmaar adviseert minima in diverse gemeenten, hoe er
op energie verbruik kan worden bespaard. Na het gezamenlijk invullen van een vragenlijst gaat een deskundige, schriftelijke adviezen
voor besparing geven.

Vintageprojecten

NME Regio Alkmaar is gestart met een Vintageproject: van gedragen
spijkerbroeken worden leuke tassen gemaakt door cliënten van de
GGZ (dagbesteding). Een deel van de opbrengst gaat naar KIKA
(Kinderen Kankervrij).

Haal- en brengservice

Mocht de afstand naar de activiteiten te groot voor uw klas
zijn, dan bieden wij de haal- en brengservice i.s.m. Bak Reizen
(www.bakreizen.nl). Bak Reizen
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Kosten voor scholen
www.bakreizen.nl

Veel van onze activiteiten voor basisscholen kunnen wij
kosteloos aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.
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ANBI-status

Contact

Stichting
Madurodam
Steunfonds

De Stichting NME Regio Alkmaar heeft de ANBIstatus. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die
een donatie doen of een gift schenken, het
betreﬀende bedrag kunnen aftrekken van de
belasting. Kijk voor meer informatie op:
www.anbi.nl/belastingvoordeel/

Hoofdvestiging:
Stichting NME Regio Alkmaar
Bestevaerstraat 2
1813 PA Alkmaar

Telefoonnummer: 072-5822721
Mobiel nummer: 06-51868317
E-mail: info@nmealkmaar.nl
Ook op Facebook!

Naast het maken van tassen worden ook kasten en ander meubilair “opgepimpt” tot mooie gebruiksartikelen in moderne kleuren.

Repair café

Vaak is er iets kapot wat makkelijk te repareren is, maar u kan het
niet zelf of de reparatie is duurder dan een nieuwe aankoop.
Zonde om weg te gooien. Wij repareren gratis van klein huishoudelijke apparatuur tot elektrische ﬁetsen. De eigenaar betaald
alleen eventuele onderdelen.

Stichting

Besparen op uw gasverbruik

Energieconsulenten kunnen bij u langskomen om radiator-folie te
plaatsen. De kosten zijn slechts €49,- all-in. Kijk voor meer info op
de website.

regio

www.nmealkmaar.nl

Alkmaar
Natuur- en MilieuEducatie Centrum

Aan de leerkrachten en directies van
scholen en BSO’s uit de regio

NME Alkmaar biedt al bijna 10 jaar vele activiteiten waarbij kinderen
kennismaken met duurzaamheid, groene energie, natuur en milieu.
Ook dit schooljaar zijn voor de meeste basisscholen, in de regio, onze
activiteiten kosteloos dankzij de ﬁnanciële steun van de
gemeente(n).
Informeer naar de mogelijkheden.

Lessen in circuitmodel

Er zijn steeds drie onderwerpen die in een ochtend worden behandeld in de drie groepen waarin de klas is verdeeld. Na 30 minuten
schuiven de groepen door, zodat aan het eind van de ochtend alle
kinderen bij de drie onderwerpen zijn geweest.

Tijdvak

Veel activiteiten vinden op locatie plaats, zodat deze zo dicht
mogelijk bij de natuur en praktijk aansluiten.
Wij wensen u ook dit jaar weer veel succes met het maken van een
keuze uit ons programma. Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen via 072-5822711. B.g.g. 06-51868317.
Email: info@nmealkmaar.nl of een bezoekje brengen aan onze
website: www.nmealkmaar.nl
Met vriendelijke groet,
Hendrik Groot
Directeur

Groepen 7/8

September,
oktober, november

- Vruchten en wat
wij er mee kunnen
- Duurzaam thuis
- Oogsten

- Zaadverspreiding
- Compost
- Magnetisme

December, januari,
februari

- Een windmolentje
maken
- Het weer
- Kringlooppapier
maken

- De mus, een
bedreigde vogel
- Tandwielen
- Windenergie

April, mei

- Kikkers en padden
- Het groeien van
een boom
- Bodemdiertjes

- Bomen
- Bollen en knollen
- Water en de wereld

- Bijen
- Biologisch Logisch
- Zonlicht

- Vlinders
- Zonne-energie
- Afvalscheiding

Wat springt eruit dit jaar?

• Veel nieuwe lessen in circuitmodel, zoals
Duurzaam thuis, Bollen en knollen, Water en
de wereld en Biologisch, logisch?
• Aanleggen van een vierkante meter tuintje
op school.

Groepen 5/6

Juni, juli, augustus

Kabouterkringloop

Voor de groepen 3/4 is er een Kabouterkringloop gemaakt. Dit
schooljaar kunnen de kinderen onder begeleiding in kleine groepjes
wandelen langs kabouters. Er worden opdrachtjes uitgevoerd zodat
er op speelse wijze wordt geleerd over natuur en milieu. Het aantrekkelijke van dit onderdeel is, dat het op verschillende locaties kan
worden gespeeld.

Levend Ganzenbord

Het Levend Ganzenbord is een spel voor de groepen 5/6. Het is als
het traditionele ganzenbord, maar dan buiten en met een grote dobbelsteen. Onderweg komen de kinderen allerlei opdrachten tegen
die betrekking hebben op het moment van het jaar. In kleine groepjes
leren ze spelenderwijs over natuur, cultuur, techniek en nog veel
meer.

Heeft u zelf een idee? De Stichting NME Regio Alkmaar
werkt het graag voor u uit.

De Buitenspeelbus

Onze Buitenspeelbus kan besteld worden voor een dagdeel, bij voorkeur op een veldje in de omgeving van de school. De kinderen leren,
in het computer- en gametijdperk, weer buitenspelen met een 50tal spelletjes van vroeger, zo mogelijk aangevuld met spellen uit
andere culturen.

De NME Food Trailer

De Food Trailer is een, professioneel verbouwde, nostalgische caravan met moderne apparatuur om je te voorzien van verantwoord
eten en drinken. Het motto is vers, biologisch en gezond. De Food
Trailer is binnen ons hele programma inzetbaar, bijvoorbeeld zoals
bij onze activiteit Gezond Bezig. Daarnaast is hij goed in te zetten op
jaarmarkten en braderieën. Vraag naar de mogelijkheden.

De Energiebus

Het gehele jaar kan onze Energiebus op locatie de kinderen van alles
leren over windenergie, zonne-energie, biobrandstof en duurzaamheid. De kinderen kunnen interactief deelnemen aan de vele proefjes die opgesteld staan. De energiebus zelf is uitgerust met
zonnepanelen, een zonneboiler en een windmolen. De energiebus
wordt ook vaak ingezet op jaarmarkten en braderieën.

Groene Kinderen doen alles met afval

Stichting NME Regio Alkmaar heeft in opdracht van de gemeente
Alkmaar en Stadswerk072 een lesprogramma ontwikkeld dat aansluit bij het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Afval kan in veel
gevallen weer worden gebruikt als grondstof. Met behulp van deze
lessenserie willen wij kinderen enthousiast maken voor het scheiden
van afval, zodat er een duurzame en schonere samenleving ontstaat.
Kinderen nemen de informatie mee naar huis en leren zo ook aan
hun omgeving dat afval scheiden belangrijk is.

Activiteiten over één onderwerp

Deze activiteiten zijn voor de groepen 7/8.
• van april t/m mei: Aanleggen van een vierkantemeter tuintje op
school.
• van april t/m oktober: Het Heilooër bos.
Tijdens een wandeling van ongeveer 90 minuten door het bos,
leren kinderen door een tiental opdrachten over bomen, bodemdiertjes, reigers, al naar gelang het jaargetijde.
• van april t/m juli: Slootonderzoek / Rekerhout.
Met schepnetjes, loepjes en zoekkaarten onderzoeken de leerlingen het leven in de sloot. Ook worden helderheid, diepte en temperatuur gemeten.
• van april t/m september: Gezond bezig
Dit programma bestaat uit 3 onderdelen: BMI/Schijf van Vijf, vier
kante meter tuintje, verkenning van de moestuinen. De ochtend
wordt afgesloten met een gezonde lunch uit de Food Trailer. De
activiteit is eventueel uit te breiden met sport en spel uit de Buitenspeelbus.

