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Op de eerste bladzijde van deze eerste klysternieuwsbrief even in het kort
wat je dit jaar van De Klyster kunt verwachten.

Voorjaarsaanbod in 2019
Op 1 maart komt het Voorjaarsaanbod on-line. Basisscholen kunnen zich dan
weer opgeven voor excursies, gastlessen, projecten en
natuur-in-de-klas-pakketten. Meedoen kost 1 euro per kind.

Duurzaamheidsproject 2019
In 2019 is 'Jong Leren Eten' ons grote duurzaamheidsproject. Gezond voor
jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier). Lees meer op
pagina 2.

Nieuwsbrief in 2019
De nieuwsbrief van De Klyster ontvang je dit jaar iedere maand digitaal.
Scholen krijgen ook een papieren exemplaar voor de leestafel of het prikbord.
Wil je de nieuwsbrief ook op papier ontvangen stuur ons dan een mail.

UItleen lesmateriaal 2019
Iedere woensdag brengt/haalt vrijwilliger Pieter van der Galien lesmateriaal
naar de scholen. Leerkrachten kunnen educatief materiaal gratis lenen en
reserveren op onze website.

NME-contactpersoon 2019
Iedere school heeft weer een NME-contactpersoon aangesteld. De
NME-contactpersoon ontvangt regelmatig informatie van De Klyster en is de
schakel tussen het schoolteam en De Klyster.

Nieuwe website 2019
Vrijwilligers en gidsen
Betty Kooistra, Olga Baggelaar
Annemarie van der Molen,
Sieberen Postema, Fokko
Winterwerp, Tineke Feenstra,
Pieter van der Galiën, Bertus
Volbeda, Hilda Buursma, Bianca
van Tielen, Jan Rietberg
Jan Idskema, Jurjen Bylsma

De Klyster krijgt in de loop van 2019 een hele nieuwe website die ook
geschikt is voor de nieuwste social media.

Contactambtenaren
Korien Boerema, Lottie Kramer,
Berend Jan Kram
Portefeuillehouders
Wethouder Esther Hanemaaijer
Wethouder Gerben Wiersma

In de klysterregio tellen we dit jaar 52 scholen voor basisonderwijs en
speciaal onderwijs. We hopen dat alle scholen dit jaar weer heel vaak gebruik
maken van De Klyster.

Twee gemeenten 2019
De gemeenten Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadiel vormen per 1
januari jl. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De Klyster verzorgt
educatie natuur en duurzaamheid voor alle basisscholen in Noardeast-Fryslân
en Dantumadiel.

Basisscholen 2019

Klysterteam 2019
Het klysterteam bestaat dit jaar uit 13 vrijwilligers, 1 coördinator, 1
bureaumedewerker en 3 projectmedewerkers.
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Project Jong Leren Eten
Jong leren eten is een programma waarin rijk, provincies, gemeenten,
onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.

Duurzame Keuzes
Vanaf 2019 willen we leerlingen
structureel in aanraking laten
komen met voedsel en de
herkomst ervan. Doel: leren om
gezonde én duurzame keuzes te
maken.

Samenwerken
De Klyster werkt samen met IVN,
GGD, Innovatorium,
bouwboeren, dorpsmoestuinen
en gemeentelijke sportcoaches
aan 'n regionaal schoolaanbod.

Mister en Misses Pumpkin komen gastlessen geven en gaan o.a. zaaien met de leerlingen. De
gemeentelijke sportcoaches geven een beweegles op het plein met o.a. een kruiwagenrace.

Praktisch
De scholen krijgen o.a.: de leskist Smaaklessen, teaminstructie, gastlessen,
excursies, natuurpakket Zaaien & Groeien - Oogsten & Composteren.

Virtual Reality
Bijzonder onderdeel is Bodem &
Composteren: leerlingen maken
zelf compost en bestuderen
bodemdiertjes mbv virtual reality.

Pilotscholen gezocht
Voor 2019 zoeken we 5
scholen waar we het project
Jong Leren Eten mogen
uitvoeren. In 2020 kunnen alle
scholen meedoen.
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Inhoud Pakket

Pakket Vogels in de Winter februari 2019

In het pakket tref je o.a.
o opgezette vogels
o vogelvoer
o alles om vetbollen te maken
o voederhuisjes
o lessuggesties

Met het natuur-in-de-klas-pakket Vogels in de Winter, kun je met je leerlingen
o.a. tuinvogels bestuderen en zelf vetbollen maken.

Het pakket wordt op school gebracht.

Zelf vetbollen maken, alles zit in het pakket.

Nationale Buitenlesdag 2019

Buiten lesgeven...
dat is niet alleen goed voor de
leerprestaties van kinderen,
maar het is ook nog eens heel
leuk en gezond!

Dinsdag 2 april 2019 is het weer Nationale Buitenlesdag! Op deze dag geven
leerkrachten in heel Nederland buiten les.

Meld je aan en je ontvangt in
maart de gratis digitale
Buitenlesbundel met de leukste
lessen in je inbox, vol met lessen
die je die dag, en de rest van het
jaar, kunt geven. Voor 2019
hebben al meer dan 1000
scholen zich ingeschreven.

Hulp nodig?
De Klyster heeft gastdocenten
én genoeg materiaal om er een
geweldige buitenles van te
maken. Stuur een mail naar
info@klyster.nl en samen
maken we een les op maat.

Buiten lesgeven is leuk en gezond. De Klyster helpt graag.
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