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Leeswijzer
In de eerste hoofdstukken tonen we ons aanbod: het consulentgesprek, projecten, gastlessen en uitleenmateriaal.
Gastlessen en uitleenmateriaal zijn ingedeeld per twee leerjaren, beginnend met een overzicht. Vervolgens lees je
over de procedure rond inschrijven, reserveren en verder.
Al scrollend kun je de keuzemogelijkheden bekijken. Een uitgebreidere en actuele beschrijving van ons aanbod is te
vinden op onze website: www.derollen.nl. Heb je speciale wensen of vragen, dan helpen we je graag verder. Je
kunt ons bereiken per mail (info@derollen.nl) of telefonisch (088 811 3700).
Jullie NME-coördinator kan het verzamelformulier achter in deze brochure printen en gebruiken voor een centrale
inschrijving en deze invoeren via ons reserveringssysteem. Deze persoon kan een adviesgesprek aanvragen met
onze consulent, bijvoorbeeld over het maken van een jaarplanning die aansluit bij jullie methode/thema.

VO en Maatwerk
In deze brochure staat het aanbod voor het basisonderwijs en de BSO. Een aantal activiteiten zijn ook geschikt voor
bijvoorbeeld onderbouw VO. Werk je bij een ander onderwijstype dan PO/BSO of werk je buiten het onderwijs?
Neem contact op voor een consulentgesprek. We bespreken graag de mogelijkheden voor jou welke aansluiten bij
jullie wensen. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk.
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Stichting De Rollen
Stichting De Rollen is een kleinschalige stichting voor natuur- en milieueducatie gevestigd in Born. Sinds 2003
ondersteunen wij scholen bij hun onderwijs rondom natuur(beleving), milieu, O&O en STEAM. De Rollen heeft een
ANBI-status en handelt niet vanuit een winstoogmerk 1. We kennen de onderwijswereld en weten wat er speelt in
de wereld op het gebied van verduurzaming van het curriculum. Ook weten we wat er in de schoolorganisatie haar
omgeving ‘te koop’ is. Wij kijken met plezier met jullie mee naar wat de mogelijkheden zijn en wat bij jullie school
past.

Team
Stichting De Rollen kent vier bezoldigde medewerkers. Petra Konte is onze vaste administratief medewerkster.
Daarnaast zijn er twee medewerkers in dienst voor educatie en één medewerker voor participatie.
Lucienne Wolthuis is onze consulent educatie en onze vaste factor. Lucienne is al bijna 15
jaar werkzaam voor de stichting met veel ervaring voor de klas, ook in het speciaal
(basis)onderwijs. Ze heeft een goed netwerk in het lokaal onderwijs en de groene partners
en sterk ontwikkelde pedagogisch-didactische vaardigheden.
E-mail: lucienne.wolthuis@derollen.nl
Lianne van Tilburg is 1 januari ‘22 gestart als projectleider educatie. Deze Sittardse biologe
is thuis in het nieuwste (voortgezet) onderwijs en heeft een onderwijsbevoegdheid.
Zij ondersteunt ook scholen die naast het curriculum de bedrijfsvoering, het gebouw en de
omgeving willen verduurzamen. Lianne is onze Eco-Schoolsbegeleider.
E-mail: lianne.vantilburg@derollen.nl
Séverine Louf is onze coördinator en projectleider participatie. Als planoloog heeft zij voor
woningcoöperaties gewerkt waarbij zij met huurders in gesprek ging, de verbinding
opzoekend. Juist in de meer uitdagende buurten staat Séverine in haar kracht. Zij werkt
samen met verschillende partners in onze regio.
E-mail: severine.louf@derollen.nl

Nieuwe koers
We varen een nieuwe koers. We blijven scholen bedienen, maar gaan nu ook
met onze passie en ervaring de buurten in. De Rollen is er namelijk van overtuigd
dat iedereen in kleine stapjes wil bijdragen aan een wereld waarin we minder
verspillen, minder ‘nemen’ en waarin iedereen meedoet. “Niet omdat het moet,
maar omdat de wereld zo mooi is”.

Stichting De Rollen

We brengen een betere toekomst dichterbij. Dat doen we door iedereen -jong
en oud- zelf de stappen te laten zetten die in zijn of haar macht liggen. De Rollen
maakt het grote klein: de hele wereld kunnen wij niet veranderen, wel wat we
op onze boterham doen. En als iedereen de juiste stapjes zet, brengen al die
stapjes samen ons dichter bij de gedroomde optelsom: een betere wereld.

laat je samen met anderen
ontdekken en beleven hoe
jij zelf kunt werken aan een
wereld waarin natuur,
economie en solidariteit
hand in hand gaan.

In het najaar lanceren we onze nieuwe website. We houden jullie op de hoogte.
Volg ons ook op Facebook en LinkedIn voor inspiratie!

Digitale brochure
Andere jaren kreeg je brochure in drukvorm op school. Voor schooljaar 2022-2023 verspreiden we alleen een PDFversie. Hiermee zijn we flexibeler en we kunnen sneller aanpassingen doen in ons aanbod en het scheelt een hoop
papier. Kijk dus regelmatig op www.derollen.nl voor de meest recente PDF-versie.
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Gemeente Sittard-Geleen subsidieert ons. Ook Gemeente Stein steunt ons. Scholen in Gemeente Beek kunnen kosten voor gastlessen en
materialen declareren bij de gemeente.
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Een NME-contactpersoon op iedere school
Stichting De Rollen wil graag goede contacten met de scholen in haar werkgebied. De ervaring leert dat dit het
beste werkt als op de school een persoon werkt die de rol van NME-contactpersoon invult, om informatie door te
geven (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures) en voor de toegang tot ons reserveringssysteem. Om een en ander
goed te regelen is het fijn om voor een langere periode dezelfde NME-contactpersoon te hebben. Daarom vragen
we iedere school de gegevens van jullie NME-contactpersoon aan ons door te geven.

Mogelijkheden rondom educatie
De Rollen biedt de volgende mogelijkheden op het gebied van educatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Consulentgesprek voor maatwerk en advies
Gastlessen op school en externe locaties
Materiaal, waaronder leskisten en losse materialen
Activiteiten
Projecten, waaronder Eco-Schools en vergroening schoolplein

De mogelijkheden worden hieronder kort toegelicht.

Consulentgesprek
De NME-contactpersoon van jouw school kan een consulentgesprek aanvragen om samen een planning te maken
voor het nieuwe schooljaar. De consulent adviseert aan de hand van jullie wensen en thema’s wat de meest
passende keuze is uit ons aanbod aan gastlessen en uitleenmateriaal.
Hierbij is ook ruimte voor het bespreken van een maatwerktraject en oriëntatie op grote projecten zoals EcoSchools, Gezonde School en het vergroenen van het schoolplein.
Een consulentgesprek is gratis, maar wij waarderen een kleine gift aan onze stichting. Zie ook onze website
(https://www.derollen.nl/organisatie/wie_zijn_wij.asp).

Gastles/buitenles
Een medewerker van ons geeft de les, op school of in de schoolomgeving, in ons eigen lokaal of buiten op locatie.
Vooraf krijg je informatie ter voorbereiding. Wij verzorgen de materialen.
Een gastles in de schoolomgeving wil zeggen, op het schoolplein of ietsje verder, maar altijd op loopafstand.
Een gastles op locatie is echt een uitje! Je hebt vervoer nodig om er te komen. De ouders die rijden, begeleiden
vaak ook een groepje tijdens de les.

Materiaal
Wij hebben een breed aanbod aan materiaal geschikt voor uitleen aan derden. Dit zijn complete leskisten en
lespakketten, maar ook los materiaal zoals moestuinbakken, microscopen en kweekkastjes.
Neem voor de uitleen van los materiaal contact op met ons op.

Leskisten
Een leskist bevat een handleiding en leermiddelen rondom een bepaald thema. De leerlingen werken met echte
materialen en opdrachtkaarten. Er zijn leskisten voor gebruik in de klas en voor gebruik buiten.
Een leskist wordt altijd gehuurd. De standaard uitleentermijn voor leskisten is twee weken.

Leskisten OenO
Deze leskisten zijn gemaakt om te werken volgens de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren. In de
bijbehorende handleiding wordt het allemaal uitgelegd. Geschikt voor beginners – d.w.z. aanbod met veel structuur
- en voor gevorderden, dan is er eigen inbreng en initiatief van de leerlingen. Ook in te zetten als onderzoekhoek,
zodat groepjes bij toerbeurt zelfstandig met de materialen kunnen werken.
Voor OenO leskisten geldt ook de standaard uitleentermijn van twee weken.
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Lespakketten
Een aantal lespakketten bevatten verbruiksmaterialen, denk bijv. aan zadenpakket of kweekset paddenstoelen.
In dat geval is het lespakket om te behouden, het is dus geen uitleenmateriaal. Wanneer nodig ondersteunen wij
jullie verder door materialen zoals kweekkastjes en praatplanen hierbij uit te lenen; in dat geval dienen deze
spullen weer retour naar De Rollen te komen. De handleiding met lessuggesties wordt digitaal aangeleverd.

Activiteiten
Activiteiten duren maximaal een dagdeel en zijn in het algemeen gekoppeld een landelijke (actie)dag, zoals de
Boomfeestdag, Warme Truiendag en de landelijke Zwerfafval Opschoondag. Via onze mailing en social media
worden jullie op de hoogte gehouden van onze agenda.
Organiseren jullie zelf een activiteit rondom duurzaamheid en natuur en kunnen jullie hier hulp bij gebruiken?
Stichting De Rollen heeft de expertise in huis om jullie hierbij te ondersteunen. Neem in dat geval even contact met
ons op.

Projecten
Sommige projecten zijn schoolbreed, andere zijn per klas te volgen. De looptijd varieert van twee weken tot
meerdere jaren. Denk aan invoeren van WT&S in de klas, Vergroen je schoolplein, Moestuinieren op school, Whole
School Approach, Eco-Schools. Meer over de projecten vanaf bladzijde 34 en op onze website.

6

Aanbod 2022-2023
Hieronder volgt een overzicht van ons aanbod voor schooljaar 2022-2023. Op onze website is steeds het meest
actuele overzicht te vinden; gedurende het jaar komen er namelijk activiteiten en leskisten bij. In de tabel kunnen
jullie lezen welk type aanbod er is, bij welke thema’s dit aansluit, waar het aanbod kan worden uitgevoerd en in
welk seizoen het aanbod kan plaatsvinden.
Een uitgebreide beschrijving en beschikbaarheid van het lesmateriaal is te vinden op de website. Hier kan ook het
lesmateriaal gereserveerd worden via ons reserveringssysteem. De inloggegevens van het reserveringssysteem zijn
op te vragen bij de NME-contactpersoon van je school. Natuurlijk kunnen jullie altijd contact opnemen bij
problemen met inloggen of voor vragen over het aanbod en reserveringen.

Overzicht groepen 1 en 2
Natuur

Najaar

Gastles in eigen klas

Water

Winter

Gastles bij De Rollen

Energie

Voorjaar

Buitenles

Voedsel en grondstoffen

Zomer

Leskist

Cultureel erfgoed

Vervoer nodig

OenO-kist

STEAM/OenO/WT&S

Begeleiding nodig

Lespakket

Overige

Schoolomgeving

Activiteit

Thema

Activiteit

Groep 1 en 2
Periode

Bijzonderheden

Duur

Bevers

2 wkn

Bijengeheimen

2 wkn

Boompje groot

2 wkn

Kabouterpad Plinthos

60 min

Kabouterpad school

60 min

Kikkerkist

2 wkn

Kikkerpad school

2 wkn

Kikkerpad Nieuwstadt

60 min
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OenO

Soort

Koeleköpkes

6 wkn

Kriebelende kruipertjes

2 wkn

Scharrelavontuur 1-4

2 wkn

Scharrelavontuur 1-4

75 min

Slakken

2 wkn

Vleermuizen

2 wkn

Vlinders kijken

2 wkn

Droppiepad Hemelbeek

90 min

Droppiepad Keutelbeek

90 min

Droppiepad Nieuwstadt

90 min

Droppiepad Stadspark
Sittard

90 min

Zintuigen onderbouw

2 wkn

Aan de slag met afval

1 week

Alles voor een
pannenkoek

2 wkn

Eetbare paddenstoelen

5 wkn

Fruit

2 wkn

Moestuin kweekkasje

3-6
wkn

Moestuin kweektafel

Tuinseizoen

Pieter de Pier

2 wkn

Smaaklessen

2 wkn

Zadenpakket moestuin

Tuinseizoen

Zwerfafval

Wordt later bekend
gemaakt

60 min

Energie ontdekken

2 wkn

Isolatie onderbouw

2 wkn
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Autootjes

2 wkn

Bellenblazen

2 wkn

De drie biggetjes

2 wkn

Dotties eieren

2 wkn

Gat in mijn emmer

2 wkn

Stroomkringen

2 wkn

Tandwielen

2 wkn

Beschrijving aanbod groepen 1 en 2
Aan de slag met afval
Lespakket
In deze lessen leren leerlingen op een leuke en interactieve manier alles over het opruimen en voorkomen van
zwerfafval samen met het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.
Na de digitale opdrachten gaan de leerlingen actief aan de slag met doe-opdrachten waarmee gedragsverandering
wordt geactiveerd.
Tip: dit lespakket past uitstekend bij de Zwerfvuilactie in maart.

Alles voor een pannenkoek
Leskist
De kinderen leren waar de ingrediënten voor een pannenkoek vandaan komen en welke bewerkingen nodig zijn om
van graan tot een pannenkoek te komen. Ze malen zelf het graan en bakken een pannenkoek.

Autootjes
Leskist OenO
De kinderen onderzoeken wat de invloed is van soorten wegdek op het rijgedrag van autootjes. Andere aspecten
van onderzoek zijn de invloed van lading en helling.

Bellenblazen
Leskist OenO
Hoe bouw je een bellenblazer en welk sop werkt het beste om keigrote bellen te maken?

Bevers
Leskist OenO
Met water en zand bouwen de kinderen een burcht voor de beverfamilie uit het boekje ‘Zeg kleine bever wat bouw
jij knap’. In de zand-/watertafel ontwerpen de kinderen een onderkomen dat droog blijft als het water stijgt.
Dit is de kern van de les. De kist bevat nog meer materialen om te leren over het leven van de bever.

Boompje groot
Leskist
De kinderen gaan op een speelse, verkennende en ontdekkende manier zelf aan de slag met verschillende kijk-,
doe-, meet-, voel- en zoekopdrachten over (onderdelen van) bomen en struiken, hun staanplaats en producten.

De drie biggetjes
Leskist OenO
Bouw, net als de biggetjes uit het voorleesboek, een huisje dat opgewassen is tegen de elementen wind en water
en de boze wolf. Een föhn dient als stormwind.
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Dotties eieren
Leskist OenO
Dottie de kip wil graag aan iedereen haar eieren laten zien, maar de andere dieren hebben geen tijd. De kinderen
gaan aan de slag om iets te maken waardoor Dotties eieren heel goed opvallen.

Droppiepad Hemelbeek, Droppiepad Stadspark Sittard*
Droppiepad Nieuwstadt, Droppiepad Keutelbeek
Leskist en gastles
Droppiepad gaat over water. Een leuke leerzame buitenles met opdrachten als waterdiertjes vangen, water
filtreren, drijven, zinken en waterkringloop. Deze lessen voeren we uit in opdracht van Waterschap Limburg.
* Stadspark Sittard is onder voorbehoud i.v.m. werkzaamheden in het park

Eetbare paddenstoelen kweken in de klas
Lespakket
Periode:
bestellen uiterlijk 1 oktober; afhalen eind oktober
Een bestelling kan niet worden geannuleerd.
Wat is er leuker dan je eigen voedsel telen? De kinderen kunnen het proces volgen en vastleggen: tekenen,
fotograferen, meten en een tabel maken, daarvan een grafiek. Met twee pakketten heb je nog meer
onderzoeksmogelijkheden.
De ontwikkeling van de paddenstoelen duurt 4 à 5 weken.

Energie Ontdekken
Leskist OenO
Wat is energie? Je eigen energie, energie in de klas, we gaan het allemaal onderzoeken met speelse opdrachten die
uitgevoerd worden in de huishoek, bouwhoek en in de rest van de klas. Energie kun je nuttig gebruiken. Hoe kun je
zuinig doen met energie en zo de aarde helpen mooi te blijven? Vraag thuis aan opa en oma, papa en mama wat zij
doen en laat ze jou helpen ook iets te doen.
Tip: Deze gastles is goed te combineren met Energie en Isolatie - onderbouw.

Energie en Isolatie - onderbouw
Leskist OenO
Het verhaal van Kikker vormt de aanleiding voor onderzoek naar materialen: houden ze warmte vast? Of laten ze
juist warmte door? Hoe kun je dit onderzoeken?
Kun je het geleerde vertalen naar maatregelen voor woningisolatie? Welke methoden en materialen zijn er voor de
bouw en hoe zit dat bij jou thuis?
Tip: goed te combineren met leskist ‘Energie ontdekken’!

Fruit
Leskist
Onze lekkerste leskist. De kinderen maken verschillende eenvoudige fruitgerechten en gebruiken daarbij de
materialen uit de leskist. Daarna is het gezellig samen proeven en (hopelijk) lekker smikkelen.

Gat in mijn emmer
Leskist/ OenO
Hoe repareer je een emmer waarvan een gat in de bodem zit? Als je er water in kunt vervoeren zonder te lekken, is
je reparatie geslaagd.

Kabouterpad omgeving school
Leskist
Kabouters wijzen de weg naar leuke opdrachten over de natuur, waarbij alle zintuigen worden ingeschakeld.

Kabouterpad Plinthos
Leskist en gastles
De kinderen gaan op een speelse en verkennende manier aan de slag met opdrachten rondom de elementen van
de natuur: planten, diertjes, vogels, geluiden, het weer. Alle zintuigen doen mee.
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Kikkerpad omgeving school
Leskist
De kinderen gaan op een speelse en ontdekkende manier aan de slag met eenvoudige opdrachten rondom dieren
en planten in een nat gebied. Alle zintuigen doen mee.

Kikkerpad Nieuwstadt
Gastles
De kinderen gaan op een speelse en ontdekkende manier aan de slag met opdrachten rondom dieren en planten in
een nat gebied. Alle zintuigen doen mee.
Tip: Leskist Koeleköpkes en de Kikkerkist sluiten hier perfect bij aan.

Kikkerkist
Leskist
Met deze kist kun je een themahoek inrichten: boeken, knutselideeën, muziekkikkers, (kikker-) knuffels,
handpoppen en een spel.
Tip: deze kist past prima bij Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en Koeleköpkes.

Koeleköpkes
Leskist/ OenO
Superboeiend: kikkervisjes kweken in de klas! Moeilijk is het niet, Ontvang van ons alle materialen en een duidelijke
handleiding. Het hele proces duurt ongeveer 6 weken.
Tip: deze kist sluit aan op Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en de Kikkerkist.

Kriebelende kruipertjes
Leskist
De kinderen verzamelen kleine diertjes in de directe omgeving van de school. Met insectenpotjes en andere
middelen bestuderen ze de diertjes. In de klas richt je een ontdekhoek in met de materialen uit de leskist.

Moestuin Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Lespakket, uitleenduur in overleg

De kweekkasjes lenen zich prima voor zaaiactiviteiten binnen, als je weinig ruimte hebt. Na een poosje kunnen de
jonge plantjes verspeend worden zodat ze wat meer ruimte krijgen. Daarna kunnen ze naar buiten, de moestuin in.

Moestuin kweektafel
Lespakket, uitleenduur in overleg
Deze kweektafel is geschikt om in te zaaien of om de voorgekiemde plantjes in te zetten. Nu kunnen de planten
groot worden tot ze klaar zijn voor de oogst. Zet de kweektafel op een veilige plek buiten. Als dat niet gaat, geef
hem dan een centrale plek in de hal, op de gang of in je leslokaal. Dankzij de poten en het kleinere formaat is de
tafel makkelijker verplaatsbaar, mocht dat nodig zijn.
Tip: de kweektafel is handig in combinatie met het gratis zadenpakket en de kweekkasjes, beide zijn beperkt
leverbaar.

Pieter de Pier
Leskist
Deze leskist heeft drie thema’s: afval in de natuur, afval van mensen en afval rond school.
Bij ieder thema hoort een verhaal, spelletjes en tenslotte leren de kinderen het lied van Pieter de Pier.
Tip: dit lespakket sluit goed aan bij de Zwerfvuilactie in maart.

Scharrelavontuur in de schoolomgeving - onderbouw
Gastles en leskist
Scharrelavontuur is een educatief natuurbelevingsspel met opdrachtkaarten en tasjes met materialen.
De opdrachten zijn speels van opzet: zoeken en verzamelen, met de vondsten spelletjes doen of ze onderzoeken.
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Smaaklessen
Leskist
De kinderen proeven van bekende en onbekende voedingsmiddelen. Op die manier krijgen ze kennis over smaak,
voeding en gezondheid en voedselproductie. Ze worden zich bewust van hun eigen eetgedrag en de relatie met
gezondheid en duurzaamheid.

Slakken
Leskist/ OenO
Je krijgt eigenlijk twee leskisten. Een leskist is traditioneel van opzet, de ander is geschikt voor onderzoekend leren.
Succes verzekerd!

Stroomkringen, ook voor thema Sinterklaas en Kerstmis
Leskist/ OenO
Stroomstoring op de pakjesboot! Stroomstoring in de kerstboom! Help jij het op te lossen? Dan moet je wel iets
weten over stroom en hoe het werkt. Dat ga je onderzoeken. Je maakt een stroomkring met voorwerpen. Kun je
ook een stroomkring maken van je klasgenoten? Wat is nodig om een lamp te laten branden? Als je dat allemaal
weet, kun je Sinterklaas of de Kerstman helpen.

Tandwielen
Leskist/ OenO
Met deze leskist ontwerpen kinderen objecten die draaien door gebruikmaking van tandwielen.
Spelenderwijs onderzoeken ze de principes van tandwielen en van tandwielenreeksen.

Vleermuizen
Leskist
De kinderen leren hoe vleermuizen leven, overwinteren en zich door middel van echolocatie oriënteren. Ze leren
waarom vleermuizen beschermde dieren zijn. Er kan een vleermuizenmobile gemaakt worden en met een spel
kunnen kinderen echolocatie nabootsen. Geschikt voor één enkele les maar ook voor een volledig project.

Vlinders
Leskist
De kinderen kunnen het uiterlijk, de metamorfose, de levensduur, het voedselgedrag, de omgeving en de
bedreigingen van vlinders herkennen en beschrijven. Bij de Vlinderstichting kun je een kweekpakket bestellen om
van eitjes → rupsen → vlinders te kweken in de klas. Je kunt ons inschakelen voor advies.

Zadenpakket voor moestuinieren
Lespakket
bestellen uiterlijk 1 februari; afhalen in maart 1 pakket per school en 1 per BSO
De inhoud bestaat uit 10 zakjes met duizenden zaden voor sla, radijs, tomaat, rode biet, spinazie, peen en andere
groenten. Geschikt voor de biologische moestuin. Een boekje met teeltinformatie wordt meegeleverd.
Heb je nog zaden van 2021, gebruik die dan eerst, dat kan prima.
Tip: hierbij kun je van ons een kweekkasje huren om te zaaien in de klas. Geschikt in combinatie met de
Moestuincoach, Groentenworkshop, de Moestuintafel en Moestuinpraatplaten.

Zintuigen onderbouw
Leskist
Met verschillende spellen en huis-, tuin- en keukenmaterialen worden de zintuigen geprikkeld. De kinderen leren
dat de tong gevoelig is voor zoet, zuur, zout, bitter en umami. Geschikt voor onderzoekend leren.
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Overzicht groepen 3 en 4
Natuur

Najaar

Gastles in eigen klas

Water

Winter

Gastles bij De Rollen

Energie

Voorjaar

Buitenles

Voedsel en grondstoffen

Zomer

Leskist

Cultureel erfgoed

Vervoer nodig

OenO-kist

STEAM/OenO/WT&S

Begeleiding nodig

Lespakket

Overige

Schoolomgeving

Activiteit

Thema

Activiteit

Groep 3 en 4
Periode

Bijzonderheden

Duur

Bevers

2 wkn

Bijengeheimen

2 wkn

Boompje groot

2 wkn

In de bonen

2 wkn

Kabouterpad Plinthos

60 min

Kabouterpad school

60 min

Kikkerkist

2 wkn

Kikkerpad school

2 wkn

Kikkerpad Nieuwstadt

60 min

Koeleköpkes

6 wkn

Kriebelende kruipertjes

2 wkn

Prof. Van Wiegen ziet ze
vliegen

2 wkn

Scharrelavontuur 1-4

2 wkn
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OenO

Soort

Scharrelavontuur 1-4

75 min

Slakken

2 wkn

Vleermuizen

2 wkn

Vlinders kijken

2 wkn

Waterspeurtocht
Hemelbeek

90 min

Waterspeurtocht
Keutelbeek

90 min

Waterspeurtocht
Nieuwstadt

90 min

Waterspeurtocht
stadspark Sittard

90 min

Zintuigen onderbouw

2 wkn

Aan de slag met afval

1 week

Alles voor een
pannenkoek

2 wkn

Eetbare paddenstoelen

5 wkn

Fruit

2 wkn

Moestuin kweekkasje

3-6
wkn

Moestuin kweektafel

Tuinseizoen

Pieter de Pier

2 wkn

Smaaklessen

2 wkn

Zadenpakket moestuin

Tuinseizoen

Zuivel

2 wkn

Zwerfafval

Wordt later bekend
gemaakt

60 min

Bokkenrijderspad
Terborgh

90 min

Isolatie onderbouw

2 wkn

Energie en isolatie

2 wkn

Bellenblazen

2 wkn
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Bruggen bouwen

2 wkn

Dotties eieren

2 wkn

Stroomkringen

2 wkn

Tandwielen

2 wkn

Beschrijving aanbod groepen 3 en 4
Aan de slag met afval
Lespakket
In deze lessen leren leerlingen op een leuke en interactieve manier alles over het opruimen en voorkomen van
zwerfafval samen met het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Na de digitale opdrachten gaan
de leerlingen actief aan de slag met doe-opdrachten waarmee gedragsverandering wordt geactiveerd.
Tip: dit lespakket past uitstekend bij de Zwerfvuilactie in maart.

Alles voor een pannenkoek
Leskist
Wat zit er in een pannenkoek en waar komt dat allemaal vandaan? De kinderen leren welke bewerkingen nodig zijn
om van graan tot een pannenkoek te komen. Ze malen zelf het graan en bakken een pannenkoek.

Bellenblazen
Leskist OenO
Hoe bouw je een bellenblazer en welk sop werkt het beste om keigrote bellen te maken?

Bevers
Leskist OenO
Met water en zand bouwen de kinderen een burcht voor de beverfamilie uit het boekje ‘Zeg kleine bever wat bouw
jij knap’. In de zand-/watertafel ontwerpen de kinderen een onderkomen dat droog blijft als het water stijgt.
Dit is de kern van de les. De kist bevat nog meer materialen om te leren over het leven van de bever.

Boompje groot
Leskist
De kinderen gaan op een speelse, verkennende en ontdekkende manier aan de slag met verschillende kijk-, doe-,
meet-, voel- en zoekopdrachten over (onderdelen van) bomen en struiken, hun staanplaats en producten.

Bruggen bouwen naar de overkant
Leskist/ OenO
De leerlingen onderzoeken op welke manier ze het beste een stevige brug kunnen bouwen en ontwerpen deze.
Kan een autootje over hun brug rijden en een bootje er onderdoor varen?

Dotties eieren, groep 3
Leskist OenO
Dottie de kip wil graag aan iedereen haar eieren laten zien, maar de andere dieren hebben geen tijd. De kinderen
gaan aan de slag om iets te maken waardoor Dotties eieren heel goed opvallen.

Driek op Bokkenrijderspad locatie Terborgh, groep 4
Gastles
Door observeren, vergelijken, meten, tekenen en perspectief kijken krijgen de kinderen inzicht in het leven in de
tijd van de Bokkenrijders. We kijken naar functies van landschapselementen, naar cultuurhistorische gebouwen en
naar de samenhang hiertussen. Bovendien leren ze de belangrijkste elementen van het weer te beschrijven en te
meten.
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Eetbare paddenstoelen kweken in de klas
Lespakket
Periode:
bestellen uiterlijk 1 oktober; afhalen op 26, 27, 28 oktober
Een bestelling kan niet worden geannuleerd.
Wat is er leuker dan je eigen voedsel telen? De kinderen kunnen het proces volgen en vastleggen: tekenen,
fotograferen, meten en een tabel maken, daarvan een grafiek. Met twee pakketten heb je nog meer
onderzoeksmogelijkheden.
De ontwikkeling van de paddenstoelen duurt 4 à 5 weken.

Energie en isolatie, groep 4
Leskist en gastles
Het begrip warmteverlies wordt behandeld. We kijken naar dieren: hoe overleven zij een strenge winter? Hoe
houden mensen warmte vast? Met welke materialen kun je de warmte in huis vasthouden? En waarom zou je dat
doen? Uitleg over fossiele brandstoffen die CO2 opleveren met klimaatverandering als gevolg. Hoe kun je dat
stoppen?
Daarop volgt onderzoek naar isolerende werking van materialen, volgens de stappen van onderzoekend leren. Dan
volgt de hamvraag: wat betekent dat voor je huis? Hoe kun je thuis besparen en wat ga jij doen?

Fruit
Leskist
Onze lekkerste leskist. De kinderen maken verschillende eenvoudige fruitgerechten en gebruiken daarbij de
materialen uit de leskist. Daarna is het gezellig samen proeven en (hopelijk) lekker smikkelen.

Groentenworkshop, groep 4
Gastles: februari, maart, april
PowerPoint: wat zijn groenten, waar komen ze vandaan en wat maakt dat groenten zo gezond zijn? Daarna gaan de
kinderen aan de slag met opdrachten. En er wordt gezaaid: tuinkers, spinazie en radijs. Ieder kind zaait zijn eigen
groente in een potje, om te verzorgen, op te kweken en te verspenen naar de volle grond, liefst op school
natuurlijk. Met goede verzorging en wat geluk kunnen ze uiteindelijk oogsten en proeven.
Tip: Hierbij past onze hele moestuinserie voor een vervolg: Zadenpakket, Moestuinbak, Kweekkasje, Kweektafel,
Moestuin op school, Moestuincoach, Project Jong Leren Eten, Leskist Soep. En zeker ook de OenO-kist In de bonen.

In de bonen, groep 4
Leskist/ OenO
De leerlingen onderzoeken welke factoren de groei van planten en bonen kunnen beïnvloeden.
Ze bedenken een onderzoeksvraag, plannen hun onderzoek en voeren het onderzoek uit.

Isolatie - onderbouw
Leskist OenO
Het verhaal van Kikker vormt de aanleiding voor onderzoek naar materialen: houden ze warmte vast? Of laten ze
juist warmte door? Hoe kun je dit onderzoeken?
Kun je het geleerde vertalen naar maatregelen voor woningisolatie? Welke methoden en materialen zijn er voor de
bouw en hoe zit dat bij jou thuis?

Kabouterpad omgeving school, groep 3
Leskist
Kabouters wijzen de weg naar leuke opdrachten over de natuur, waarbij alle zintuigen worden ingeschakeld.

Kabouterpad Plinthos, groep 3
Leskist en gastles
De kinderen gaan op een speelse en verkennende manier aan de slag met opdrachten rondom de elementen van
de natuur: planten, diertjes, vogels, geluiden, het weer. Alle zintuigen doen mee.
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Kikkerpad omgeving school, groep 3
Leskist
De kinderen gaan op een speelse en ontdekkende manier aan de slag met eenvoudige opdrachten rondom dieren
en planten in een nat gebied. Alle zintuigen doen mee.

Kikkerpad Nieuwstadt, groep 3
Gastles
De kinderen gaan op een speelse en ontdekkende manier aan de slag met opdrachten rondom dieren en planten in
een nat gebied.
Tip: Leskist Koeleköpkes en de Kikkerkist sluiten hier perfect bij aan.

Kikkerkist, groep 3
Leskist
Met deze kist kun je een themahoek inrichten: boeken, knutselideeën, muziekkikkers, (kikker-) knuffels,
handpoppen en een spel.
Tip: deze kist past prima bij Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en Koeleköpkes.

Koeleköpkes
Leskist/ OenO
Superboeiend: kikkervisjes kweken in de klas! Moeilijk is het niet, Ontvang van ons alle materialen en een duidelijke
handleiding. Het hele proces duurt ongeveer 6 weken.
Tip: deze kist sluit aan op Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en de Kikkerkist.

Kriebelende kruipertjes onderbouw
Leskist
De kinderen verzamelen kleine diertjes in de directe omgeving van de school. Met insectenpotjes en andere
middelen bestuderen ze de diertjes. In de klas richt je een ontdekhoek in met de materialen uit de leskist.

Moestuin Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Lespakket te leen
Uitleenduur in overleg
In dit kweekkasje zitten zaaitrays, hierin kun je zaaien. Later zet je de plantjes over naar de verspeenbakjes. Deze
zijn ook geschikt om grote zaden in te zaaien, zoals bonen. De kweekkasjes lenen zich prima voor zaaiactiviteiten
binnen, als je weinig ruimte hebt. Na een poosje kunnen de jonge plantjes verspeend worden zodat ze wat meer
ruimte krijgen. Daarna kunnen ze naar buiten, de moestuin in of naar de kweektafel.

Moestuin Kweektafel
Lespakket, uitleenduur in overleg
Deze kweektafel is geschikt om in te zaaien of om de voorgekiemde plantjes in te zetten. Nu kunnen de planten
groot worden tot ze klaar zijn voor de oogst. Zet de kweektafel op een veilige plek buiten. Als dat niet gaat, geef
hem dan een centrale plek in de hal, op de gang of in je leslokaal. Dankzij de poten en het kleinere formaat is de
tafel makkelijker verplaatsbaar, mocht dat nodig zijn.
Tip: de kweektafel is handig in combinatie met het gratis zadenpakket en de kweekkasjes, beide zijn beperkt
leverbaar

Pieter de Pier
Leskist
Deze leskist heeft drie thema’s: afval in de natuur, afval van mensen en afval rond school.
Bij ieder thema hoort een verhaal, spelletjes en tenslotte leren de kinderen het lied van Pieter de Pier.
Tip: dit lespakket sluit goed aan bij de Zwerfvuilactie in maart.

Professor van Wiegen ziet ze vliegen, groep 4
Leskist
De didaktiek van deze kist sluit aan bij Verhalend ontwerp, bij Probleemgestuurd leren en bij Onderzoekend en
Ontwerpend leren. De leerlingen krijgen van Professor van Wiegen een brief met de vraag of zij hem willen helpen
bij het afronden van zijn vogelonderzoek. Kinderen doen kennis op over vogels in de omgeving, hun waarneming
wordt gestimuleerd en hun onderzoeksvaardigheden (in dit geval onderzoek naar vogels) vergroot.
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Scharrelavontuur in de schoolomgeving - onderbouw
Gastles en leskist
Scharrelavontuur is een educatief natuurbelevingsspel met opdrachtkaarten en tasjes met materialen.
De opdrachten zijn speels van opzet: zoeken en verzamelen, met de vondsten spelletjes doen of ze onderzoeken.

Schoolomgevingsspel
Leskist
De kinderen verkennen en ontdekken allerlei natuuraspecten in de omgeving van school. Elke schoolomgeving
biedt mogelijkheden, er is keuze uit opdrachten over bomen-struiken, planten, dieren, het weer, grond/stenen en
‘mensendingen’.

Slakken
Leskist en gastles/ OenO
Je krijgt eigenlijk twee leskisten. De ene kist is traditioneel van opzet, de ander is geschikt voor onderzoekend leren.
Werken met levend materiaal, dus succes verzekerd!

Smaaklessen
Leskist
De kinderen proeven van bekende en onbekende voedingsmiddelen. Op die manier krijgen ze kennis over smaak,
voeding en gezondheid en voedselproductie. Ze worden zich bewust van hun eigen eetgedrag en de relatie met
gezondheid en duurzaamheid.

Stroomkringen, ook thema Sinterklaas en Kerstmis
Leskist/ OenO
Stroomstoring op de pakjesboot! Stroomstoring in de kerstboom! Help jij het op te lossen? Dan moet je wel iets
weten over stroom en hoe het werkt. Dat ga je onderzoeken. Je maakt een stroomkring met voorwerpen. Kun je
ook een stroomkring maken van je klasgenoten? Wat is nodig om een lamp te laten branden? Als je dat allemaal
weet, kun je Sinterklaas of de Kerstman helpen.

Tandwielen
Leskist/ OenO
Met deze leskist ontwerpen kinderen objecten die draaien door gebruikmaking van tandwielen. Spelenderwijs
onderzoeken ze de principes van tandwielen en van tandwielenreeksen.

Vleermuizen
Leskist
De kinderen leren hoe vleermuizen leven, overwinteren en zich door middel van echolocatie oriënteren. Ze leren
waarom vleermuizen beschermde dieren zijn. Er kan een vleermuizenmobile gemaakt worden en met een spel
kunnen kinderen echolocatie nabootsen. Geschikt voor één enkele les maar ook voor een volledig project.

Vlinders
Leskist
De kinderen kunnen het uiterlijk, de metamorfose, de levensduur, het voedselgedrag, de omgeving en de
bedreigingen van vlinders herkennen en beschrijven. Bij de Vlinderstichting kun je een kweekpakket bestellen om
van eitjes → rupsen → vlinders te kweken in de klas. Je kunt ons inschakelen voor advies.

Zadenpakket voor moestuinieren
Lespakket
bestellen uiterlijk 1 februari; afhalen in maart 1 pakket per school en 1 per BSO
De inhoud bestaat uit 10 zakjes met duizenden zaden van groenten, geschikt voor de biologische moestuin. Een
boekje met teeltinformatie wordt meegeleverd. Heb je nog zaden van 2021, gebruik die dan eerst, dat kan prima.
Tip: hierbij kun je van ons een kweekkasje huren om te zaaien in de klas. Geschikt in combinatie met de
Moestuincoach, Groentenworkshop, de Moestuinbak, de Moestuintafel en Moestuinpraatplaten.

Zintuigen onderbouw, groep 3
Leskist
Met verschillende spellen en huis-, tuin- en keukenmaterialen worden de zintuigen geprikkeld. De kinderen leren
dat de tong gevoelig is voor zoet, zuur, zout, bitter en umami. Geschikt voor onderzoekend leren.
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Waterspeurtocht Hemelbeek in Elsloo, Keutelbeek in Beek,
Geleenbeek Nieuwstadt, Geleenbeek Stadspark Sittard*
Gastles
De kinderen lopen een route door het park en voeren onderweg opdrachten uit over waterkringloop, waterloop,
drijven en zinken, waterbergend vermogen, waterdiertjes, zwerfafval en helderheid. Zorg voor begeleiding voor de
groepjes.
* Stadspark Sittard is onder voorbehoud i.v.m. werkzaamheden in het park

Zuivel en kaas maken, groep 4
Leskist
Zelf kaas maken? Ja dat kan echt. Maar ook boter, kwark of yoghurt. Kinderen leren waar melk vandaan komt en
welke bereidingen en bewerkingen nodig zijn om zuivelproducten te maken. Wordt dit smullen geblazen?
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Overzicht groepen 5 en 6

Thema

Natuur

Najaar

Gastles in eigen klas

Water

Winter

Gastles bij De Rollen

Energie

Voorjaar

Buitenles

Voedsel en grondstoffen

Zomer

Leskist

Cultureel erfgoed

Vervoer nodig

OenO-kist

STEAM/OenO/WT&S

Begeleiding nodig

Lespakket

Overige

Schoolomgeving

Activiteit

Activiteit
Bodembedekking in je
tuin

Groep 5 en 6
Periode

Bijzonderheden

Duur
2 wkn

Bomen

2 wkn

Bomenspel

2 wkn

Braakballen pluizen

2 wkn

Groeistuipjes Plinthos

90 min

In de bonen

2 wkn

Koeleköpkes

6 wkn

Kriebelende kruipertjes
5-8

2 wkn

Prof. Van Wiegen ziet ze
vliegen

2 wkn

Rondje Bos De Rollen

90 min

Scharrelavontuur
schoolomgeving bb

2 wkn

Scharrelavontuur
schoolomgeving bb

2 wkn

Schoolomgevingsspel

2 wkn
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OenO

Soort

Slakken

2 wkn

Speuren naar sporen
Plinthos

75 min

Sporen

2 wkn

Vleermuizen

2 wkn

Vlinders kijken

2 wkn

Grensmaas Meers / Elba

Pasen t/m de
herfstvakantie

1 uur + 1
dagdeel

Waterontdektocht
Keutelbeek

90 min

Waterontdektocht
Nieuwstadt

90 min

Waterontdektocht
Stadspark Sittard

90 min

Waterontdektocht Ur

90 min

Waterontdektocht
Watch De Rollen

90 min

Wateroverlast &
Klimaatverandering

90 min

Wateroverlast &
Klimaatverandering

2 wkn

Aan de slag met afval

1 week

Cradle 2 Cradle for kids

90 min

Cradle 2 Cradle for kids

2 wkn

Eetbare paddenstoelen

5 wkn

Fruit

2 wkn

Groentenworkshop

90 min

Moestuin kweekkasje

3-6
wkn

Moestuin kweektafel

Tuinseizoen

Plastic en afval

90 min

Plastic en afval

2 wkn

Smaaklessen

2 wkn
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Soep

2 wkn

Zadenpakket moestuin

Tuinseizoen

Zuivel

2 wkn

Zwerfafval

Wordt later bekend
gemaakt

60 min

Driek op Bokkenrijderspad
Terborgh

90 min

Ridderpad Florian
Biesenhof

90 min

Ridderpad Kasteelpark
Elsloo

90 min

Energie en isolatie

75 min

Energie en isolatie

2 wkn

Stroomkringen

2 wkn

Ballen sorteren

2 wkn

Bevrijd de giraffe

2 wkn

Het weer

2 wkn

Zintuigen bovenbouw

2 wkn

Zon, maan, sterren

2 wkn

Beschrijving aanbod groepen 5 en 6
Aan de slag met afval
Lespakket
In deze lessen leren leerlingen op een leuke en interactieve manier alles over het opruimen en voorkomen van
zwerfafval samen met het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Na de digitale opdrachten gaan
de leerlingen actief aan de slag met doe-opdrachten waarmee gedragsverandering wordt geactiveerd.
Tip: dit lespakket past uitstekend bij de Zwerfvuilactie van maart.

Ballen sorteren
Leskist
In deze les ontwerpen en maken de leerlingen een sorteermachine die ballen op grootte kan sorteren.

Bevrijd de giraffe
Leskist/ OenO
Volgen de 7 stappen van ontwerpend leren ontwerpen, maken en testen de kinderen een mechanisme waarmee ze
een jonge giraffe – die klem zit in zijn voederbak - kunnen bevrijden.

Bodembedekking in je tuin, groep 6
Leskist/ OenO
Hoe komt het dat na een regenbui de ene tuin veel natter is dan de andere tuin? De leerlingen onderzoeken
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grondsoorten en bodembedekkers op de eigenschappen doorlaatbaarheid en ‘vasthoudendheid’.
Tip: deze les is onderdeel van Wateroverlast door klimaatverandering maar kan ook op zichzelf staan.

Bomen
Leskist
De kinderen gaan aan de slag met kijk-, doe-, meet-, voel-, en zoekopdrachten over (onderdelen van) bomen en
struiken, hun staanplaats en producten. Dit in de thema’s herkenning, groei en hout, omgeving, kringloop, mens en
dier.

Bomenspel
Leskist
Zoek je een activiteit om te spelen/bewegen in de natuur, dan moet je het Bomenspel hebben. Bij de 21 spellen uit
deze kist gaat het om bewegen, behendigheid, samenwerken, kennisvergroting en plezier in het buiten bezig zijn.
Een greep uit het aanbod: walnoot balanceren, stammetjes leggen, brandhout stapelen, bosmemory,
boomstamdrukken, boscricket, bos-klimspel, bosalfabet. Wie eerst? Enige hulp bij de uitvoering is sterk
aanbevolen.

Braakballen pluizen
Leskist
De kinderen gaan aan de slag met het uitpluizen van braakballen van een uil om zo te ontdekken wat het voedsel is
geweest van deze vogel.

Cradle to Cradle, over circulaire economie, groep 6
Leskist en gastles
Wat als auto’s, schoenen, huizen, etc. anders geproduceerd worden en het afval kan terugkeren in de grond en
daar als voedsel kan dienen voor de planten? Dan krijg je: hoe meer we consumeren, hoe meer we teruggeven aan
de natuur. Nu consumeren we en geven niets terug. De Cradle to Cradle (C2C) -filosofie is het principe van gesloten
kringlopen. Elke grondstof en elk materiaal moet volledig kunnen worden hergebruikt zonder verlies van waarde.
Circulair ontwerpen en duurzaam produceren, oftewel cradle to cradle. De letterlijke betekenis is 'van wieg tot
wieg'. Met andere woorden: er is geen levenscyclus 'van de wieg tot het graf', maar na het eerste gebruik wordt
een product opnieuw grondstof voor het volgende product. Zo doet moeder Aarde het ook.
Tip: deze gastles pas uitstekend bij de zwerfvuilactie in maart.

Driek op Bokkenrijderspad locatie Terborgh
Gastles
Door observeren, vergelijken, meten, tekenen, en perspectief kijken krijgen de kinderen inzicht in het leven in de
tijd van de Bokkenrijders. We kijken naar functies van landschapselementen, naar cultuurhistorische gebouwen en
naar de samenhang hiertussen. Bovendien leren ze de belangrijkste elementen van het weer te beschrijven en te
meten.

Eetbare paddenstoelen kweken in de klas
Lespakket
Periode:
bestellen uiterlijk 1 oktober; afhalen op 26, 27, 28 oktober
Een bestelling kan niet worden geannuleerd.
Wat is er leuker dan je eigen voedsel telen? De kinderen kunnen het proces volgen en vastleggen: tekenen,
fotograferen, meten en een tabel maken, daarvan een grafiek. Met twee pakketten heb je nog meer
onderzoeksmogelijkheden. De ontwikkeling van de paddenstoelen duurt 4 à 5 weken.

Energie en isolatie
Leskist en gastles
Het begrip warmteverlies wordt behandeld. We kijken naar dieren: hoe overleven zij een strenge winter? Hoe
houden mensen warmte vast? Met welke materialen kun je de warmte in huis vasthouden? En waarom zou je dat
doen? Uitleg over fossiele brandstoffen die CO2 opleveren met klimaatverandering als gevolg. Hoe kun je dat
stoppen?
Daarop volgt onderzoek naar isolerende werking van materialen, volgens de stappen van onderzoekend leren. Dan
volgt de hamvraag: wat betekent dat voor je huis? Hoe kun je thuis besparen en wat ga jij doen?
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Fruit
Leskist
De kinderen maken enkele verschillende, eenvoudige fruitgerechten en gebruiken daarbij de materialen uit de
leskist. Aansluitend worden deze gerechten gezamenlijk geproefd en genuttigd.

Grensmaasles locatie Meers en Elba, groep 6
Gastles
Periode: tot herfstvakantie/na Pasen
Tijdsduur: 1x 1,15 uur en 1x 1 dagdeel
Deze activiteit bestaat uit twee delen. Deel 1 is een gastles op school, deel 2 is een veldwerkles in de natuur langs
de Maas. Kinderen raken betrokken bij de grote veranderingen die de Maas ondergaat door uitvoering van het
Grensmaasplan. De leg aagt over rivierveiligheid, natuurontwikkeling en de nationale grindbehoefte.
Je regelt zelf begeleiding voor de veldwerkles, meestal zijn dit ouders. Samen met de kinderen observeren ze vogels
en grote grazers, zoeken kleine beestjes, verzamelen stenen en speuren naar sporen. Voor de benodigde
materialen (zoekkaarten, verrekijkers, loepjes, schepnetten e.d.) en de algehele leiding zorgen wij.

Groentenworkshop
Gastles: februari, maart, april
Wat zijn groenten, waar komen ze vandaan en wat maakt dat groenten zo gezond zijn? Daarna gaan de kinderen
aan de slag met opdrachten. En er wordt gezaaid: tuinkers, spinazie en radijs. Ieder kind zaait zijn eigen groente in
een potje, om te verzorgen, op te kweken en te verspenen naar de volle grond, liefst op school natuurlijk. Met
goede verzorging en wat geluk kunnen ze uiteindelijk oogsten en proeven.
Tip: Hierbij past onze hele moestuinserie voor een vervolg: Zadenpakket, Moestuinbak, Kweekkasje, Kweektafel,
Moestuin op school, Moestuincoach, Project Jong Leren Eten, Leskist Soep en de OenO-kist In de bonen.

Het weer
Leskist
De kinderen gaan aan de slag met allerlei begrippen die met het weer te maken hebben. Ze maken zelf een
weerbericht, leren werken met meetinstrumenten en wat de gemeten waarden betekenen.

In de bonen, groep 5
Leskist/ OenO
De leerlingen onderzoeken welke factoren de groei van planten en bonen kunnen beïnvloeden.
Ze bedenken een onderzoeksvraag, plannen hun onderzoek en voeren het onderzoek uit.

Koeleköpkes
Leskist/ OenO
Superboeiend: kikkervisjes kweken in de klas! Moeilijk is het niet, Ontvang van ons alle materialen en een duidelijke
handleiding. Het hele proces duurt ongeveer 6 weken.
Tip: deze kist sluit aan op Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en de Kikkerkist.

Kriebelende kruipertjes 5 – 8
Leskist
Waarnemingen doen aan zelf gezochte diertjes. Daarbij wordt gekeken naar hun uiterlijk, de groei en
levensvormen, de voortbeweging, het voedselgedrag, het nut en hun woonomgeving.

Moestuin Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Lespakket te leen
Uitleenduur in overleg
In dit kweekkasje zitten zaaitrays, hierin kun je zaaien. Later zet je de plantjes over naar de verspeenbakjes. Deze
zijn ook geschikt om grote zaden in te zaaien, zoals bonen. De kweekkasjes lenen zich prima voor zaaiactiviteiten
binnen, als je weinig ruimte hebt. Na een poosje kunnen de jonge plantjes verspeend worden zodat ze wat meer
ruimte krijgen. Daarna kunnen ze naar buiten, de moestuin in of naar de kweektafel.

Moestuin Kweektafel
Lespakket, uitleenduur in overleg
Deze kweektafel is geschikt om in te zaaien of om de voorgekiemde plantjes in te zetten. Nu kunnen de planten
groot worden tot ze klaar zijn voor de oogst. Zet de kweektafel op een veilige plek buiten. Als dat niet gaat, geef
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hem dan een centrale plek in de hal, op de gang of in je leslokaal. Dankzij de poten en het kleinere formaat is de
tafel makkelijker verplaatsbaar, mocht dat nodig zijn.
Tip: de kweektafel is handig in combinatie met het gratis zadenpakket en de kweekkasjes, beide zijn beperkt
leverbaar

Plastic en afval
Leskist en gastles
Via verschillende activiteiten leren de kinderen over plastic en afval. Wat is plastic? Waarom moet je afval
scheiden, hoe doe je dat? Waarom geeft de natuur geen afval? Onderwerpen zoals afval scheiden, circulariteit en
de plastic soep komen aan bod. Deze leskist bevat ook een fysieke activiteit geschikt voor binnen en buiten: de
afvalestafette.
Tip: deze leskist is goed te combineren met de zwerfafvalacties in diverse gemeenten, maar ook met Cradle 2
Cradle en Pieter de Pier voor de andere leerjaren.

Professor van Wiegen ziet ze vliegen
Leskist
De didaktiek van deze kist sluit aan bij Verhalend ontwerp, bij Probleemgestuurd leren en bij Onderzoekend en
Ontwerpend leren. De leerlingen krijgen van Professor van Wiegen een brief met daarin de vraag of de leerlingen
hem willen helpen bij het afronden van zijn vogelonderzoek. Kinderen doen kennis op over vogels in de omgeving,
hun waarneming wordt gestimuleerd en hun onderzoeksvaardigheden (in dit geval onderzoek naar vogels)
vergroot.

Ridderpad Florian Biesenhof, Ridderpad Kasteelpark Elsloo
Gastles
De kinderen onderzoeken de cultuurhistorie in de tijd van de kruistochten en het huidig landschap: oriëntatie,
(water)wegen, dieren, kruiden, fruitbomen en oude behendigheidsspelen. Ze leren over verschillende
landschapselementen en kunnen deze plaatsen in de tijd en op een kaart. Ze leren een kompas te gebruiken en
krijgen inzicht in het belang van schoon water in de natuur.

Rondje Bos, locatie De Rollen, groep 6
Gastles
Vanuit ons leslokaal gaan de kinderen het bos in voor opdrachten. Ze leren over de voedselkringloop in de natuur,
waarbij planten, dieren en schimmels schakels vormen. Ze leren over paddenstoelen, humus en kunnen de
verschillende lagen in een bos onderscheiden. Ook de waterkringloop komt aan de orde.

Scharrelavontuur in de schoolomgeving, bovenbouw
Leskist
Met dit educatieve natuurbelevingsspel ontmoeten, beleven, ontdekken en verkennen de kinderen de natuur en
enkele natuurelementen. Het spel bestaat uit verzamel-, zoek- en doe-opdrachten.

Schoolomgevingsspel
Leskist
De kinderen gaan verkennend en ontdekkend aan de slag met kijk-, doe-, teken-, voel-, ruik- en zoekopdrachten
over bomen-struiken, planten, dieren, het weer, grond/stenen en ‘mensendingen’.

Slakken
Leskist/ OenO
Je krijgt eigenlijk twee leskisten. De ene kist is traditioneel van opzet, de ander is geschikt voor onderzoekend leren.
Werken met levend materiaal, dus succes verzekerd!

Smaaklessen
Leskist
De kinderen proeven van bekende en onbekende voedingsmiddelen. Ze krijgen kennis over smaak, voeding en
gezondheid en voedselproductie. Ze worden zich bewust van hun eigen eetgedrag en de relatie met gezondheid en
duurzaamheid.
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Soep
Leskist
De kinderen ontdekken welke ingrediënten, bewerkingen en bereiding nodig is om soep te maken. Ze maken zelf
de soep en eten deze samen op.

Speuren naar sporen locatie Plinthos
Gastles
De kinderen leren verschillende soorten sporen herkennen die dieren en mensen achterlaten. Ze kennen de
woonplek, de manier van voortbeweging en het voedsel van enkele dieren.

Sporen
Leskist
De kinderen ontdekken wat diersporen zijn: vraat- en knaagsporen, prenten, wroet-, krab en veegsporen. Ze weten
ook van welke dieren de sporen zijn. De les kan binnen worden gegeven met de materialen uit de kist, maar je kunt
ook buiten een route uitzetten om te zoeken naar sporen.

Stroomkringen
Leskist/ OenO
Met een korte quiz wordt de kennis van de leerlingen over stroomkringen geactiveerd. Hierna gaan ze tweetallen
aan de slag met het opdrachtenboekje of ze bedenken zelf een onderzoeksvraag. Je hebt dus als leerkracht de
keuze uit het aanbieden van een OenO-les of werken volgens een stappenplan. Zie schema blz. 4.

Vleermuizen
Leskist
De kinderen leren hoe vleermuizen leven, overwinteren en zich door middel van echolocatie oriënteren. Ze leren
waarom vleermuizen beschermd worden. Er kan een vleermuizenmobile gemaakt worden en met een spel kunnen
kinderen echolocatie nabootsen. Deze leskist wordt vaak gebruikt bij spreekbeurten.

Vlinders
Leskist
De kinderen kunnen het uiterlijk, de metamorfose, de levensduur, het voedselgedrag, de omgeving en de
bedreigingen van vlinders herkennen en beschrijven. Bij de Vlinderstichting kun je een kweekpakket bestellen om
van eitjes → rupsen → vlinders te kweken in de klas. Je kunt ons inschakelen voor adviezen.

Wateroverlast door klimaatverandering, groep 6
Leskist en gastles
Lessenserie van vijf lessen over klimaatverandering, met de focus op het
veranderende weer en wateroverlast.
Klimaatverandering is een actueel onderwerp met vele facetten. Eén enkele
les is te weinig om dit belangrijke onderwerp tot zijn recht te laten komen.
Daarom bieden wij dit project aan als een lessenserie van vijf lessen. Les 1 en
3 vormen de kern van het programma. Je bepaalt zelf of je ook kiest voor de
overige lessen (2, 4, 5). Deze zijn dus facultatief en aanvullend.
Les 3 bieden we aan als gastles in ons eigen leslokaal waarbij leerlingen gaan
werken met de watertafel en een speurtocht in de omgeving gaan doen.
Voordat je deze gastles volgt, behandel je op school les 1.
Les 3 kun je ook zelf uitvoeren op school, dan leen je de materialen van de
watertafel.
Op de volgende pagina zie je een overzicht van de complete lessenserie.
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Les
1

Onderwerp
Wat is klimaatverandering en wat zijn de oorzaken
(PowerPoint met quiz)
Wat doe jij om de klimaatverandering te reduceren? (actie)

Lenen of laten geven
Beide mogelijk

Kern of facultatief?
Kern

Lenen

Facultatief

3

Hoe passen we ons aan wateroverlast aan en wie is
verantwoordelijk voor maatregelen (gastles)

Kern

4

OenO: Maak een ontwerp voor een toekomstbestendig,
‘waterklaar’ schoolplein (OenO)

Beide mogelijk; op
school of bij De
Rollen
Lenen

5

OenO: Zet een onderzoek op naar waterdoorlaatbaarheid van
grondsoorten en bodembedekking (OenO)

Lenen

Facultatief

2

Facultatief

Waterontdektocht Ur in Stein, Keutelbeek in Beek,
Geleenbeek Nieuwstadt, Geleenbeek Stadspark Sittard*
Gastles
De kinderen lopen een route door het park en voeren onderweg kijk-, doe-, beleef- en zoekopdrachten uit.
Onderwerpen zijn: waterkringloop, waterloop, drijven en zinken, waterbergend vermogen, waterdiertjes,
zwerfafval en helderheid. Enthousiaste begeleiders voor de groepjes zijn nodig hierbij.
Deze lessen voeren we uit in opdracht van Waterschap Limburg.
* Stadspark Sittard is onder voorbehoud i.v.m. werkzaamheden in het park

Waterontdektocht Watch locatie De Rollen, groep 6
Gastles
De kinderen maken buitenopdrachten over water in de natuur, waterkringloop, helderheid, geur, temperatuur,
verschillende waterdiertjes, planten en watervogels in en bij de vijver. Binnen onderzoeken de kinderen de
zuiverheid van water, waterkracht, zuigkracht en oppervlaktespanning.

Zadenpakket voor moestuinieren
Lespakket
bestellen uiterlijk 1 februari; afhalen in maart 1 pakket per school en 1 per BSO
De inhoud bestaat uit 10 zakjes met duizenden zaden van groenten, geschikt voor de biologische moestuin. Een
boekje met teeltinformatie wordt meegeleverd. Heb je nog zaden van 2021, gebruik die dan eerst, dat kan prima.
Tip: hierbij kun je van ons een kweekkasje huren om te zaaien in de klas. Geschikt in combinatie met de
Moestuincoach, Groentenworkshop, de Kweektafel en Moestuinpraatplaten.

Zintuigen bovenbouw, groep 6
Leskist
Je krijgt 6 ontdekdozen rond zintuigelijke waarneming: het oor en horen, tastzin, geur en smaak, het oog en zien,
licht en kleur, spiegels. In een 7e doos vind je naslagwerk voor meer informatie. De leerlingen kunnen de
opdrachten zelfstandig uitvoeren. Wil je klassikaal werken, dan werkt de klas volgens circuitmodel.

Zon, maan en sterren
Leskist
Modellen van zon, maan en planeten maken het heelal inzichtelijk. Sterrenbeelden van de Dierenriem worden
bekeken en met een zaklamp en andere hulpmiddelen maak je visueel hoe dag en nacht ontstaan.
In tweetallen maken de kinderen opdrachten. Er zijn extra opdrachten over het maken van een sterrenbol en een
spectroscoop, het bepalen van gewicht op andere planeten en een quiz.

Zuivel en kaas maken
Leskist
Kinderen ontdekken waar melk vandaan komt en welke bereidingen en bewerkingen nodig zijn om zuivelproducten
te maken. Ze bereiden zelf wei, boter, yoghurt, kwark en kaas en proeven deze.
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Overzicht aanbod groepen 7 en 8

Thema

Natuur

Najaar

Gastles in eigen klas

Water

Winter

Gastles bij De Rollen

Energie

Voorjaar

Buitenles

Voedsel en grondstoffen

Zomer

Leskist

Cultureel erfgoed

Vervoer nodig

OenO-kist

STEAM/OenO/WT&S

Begeleiding nodig

Lespakket

Overige

Schoolomgeving

Activiteit

Activiteit
Bodembedekking in je
tuin

Groep 5 en 6
Periode

Bijzonderheden

Duur
2 wkn

Bomen

2 wkn

Braakballen pluizen

2 wkn

Nestkast voor de
koolmees

2 wkn

Grensmaas Meers / Elba

Pasen t/m de
herfstvakantie

1 uur + 1
dagdeel

Koeleköpkes

6 wkn

Kriebelende kruipertjes
5-8

2 wkn

Rondje Bos De Rollen

90 min

Scharrelavontuur
schoolomgeving bb

2 wkn

Slakken

2 wkn

Vleermuizen

2 wkn

Vlinders kijken

2 wkn

Watch veldwerk
Hemelbeek

75 min
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OenO

Soort

Watch Water

2 wkn

Waterontdektocht
Keutelbeek

90 min

Waterontdektocht
Nieuwstadt

90 min

Waterontdektocht
Stadspark Sittard

90 min

Waterontdektocht Ur

90 min

Wateroverlast &
Klimaatverandering

90 min

Wateroverlast &
Klimaatverandering

2 wkn

Aan de slag met afval

1 week

Cradle 2 Cradle for kids

90 min

Cradle 2 Cradle for kids

2 wkn

Eetbare paddenstoelen

5 wkn

Moestuin kweekkasje

3-6
wkn

Moestuin kweektafel

Tuinseizoen

Smaaklessen

2 wkn

Soep

2 wkn

Zadenpakket moestuin

Tuinseizoen

Zuivel

2 wkn

Zwerfafval

Wordt later bekend
gemaakt

60 min

Ridderpad Florian
Biesenhof

90 min

Ridderpad Kasteelpark
Elsloo

90 min

Energiek op school

90 min

Energiek op school

2 wkn

Isolatie minihuis

90 min

Isolatie minihuis

2 wkn
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Stroomkringen

2 wkn

Het weer

2 wkn

Zintuigen bovenbouw

2 wkn

Zon, maan, sterren

2 wkn

Beschrijving aanbod groepen 7 en 8
Aan de slag met afval
Lespakket
In deze lessen leren leerlingen op een leuke en interactieve manier alles over het opruimen en voorkomen van
zwerfafval samen met het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Na de digitale opdrachten gaan
de leerlingen actief aan de slag met doe-opdrachten waarmee gedragsverandering wordt geactiveerd.
Tip: dit lespakket past uitstekend bij de Zwerfvuilactie in maart.

Bodembedekking in je tuin
Leskist / OenO
Hoe komt het dat na een regenbui de ene tuin veel natter is dan de andere tuin? De leerlingen onderzoeken
grondsoorten en bodembedekkers op de eigenschappen doorlaatbaarheid en ‘vasthoudendheid’.
Tip: deze les is onderdeel van Wateroverlast door klimaatverandering maar kan ook op zichzelf staan.

Bomen
Leskist
De kinderen zijn actief met kijk-, doe-, meet-, voel- en zoekopdrachten over bomen en struiken, hun staanplaats en
producten. Dit in de thema’s herkenning, groei en hout, omgeving, kringloop, mens en dier.

Braakballen pluizen
Leskist
De kinderen pluizen braakballen van een uil uit. Aan de botjes in de braakbal kunnen ze herleiden wat de uil
gegeten heeft. (Mits we braakballen op voorraad hebben).

Cradle to Cradle, over circulaire economie
Leskist en gastles
Wat als auto’s, schoenen, huizen, etc. anders geproduceerd worden en het afval kan terugkeren in de grond en
daar als voedsel kan dienen voor de planten? Dan krijg je: hoe meer we consumeren, hoe meer we teruggeven aan
de natuur. Nu consumeren we en geven niets terug. De Cradle to Cradle (C2C) -filosofie is het principe van gesloten
kringlopen. Elke grondstof en elk materiaal moet volledig kunnen worden hergebruikt zonder verlies van waarde.
Circulair ontwerpen en duurzaam produceren, oftewel cradle to cradle. De letterlijke betekenis is 'van wieg tot
wieg'. Met andere woorden: er is geen levenscyclus 'van de wieg tot het graf', maar na het eerste gebruik wordt
een product opnieuw grondstof voor het volgende product. Zo doet moeder Aarde het ook.
Tip: deze gastles pas uitstekend bij de zwerfvuilactie in maart.

Eetbare paddenstoelen kweken in de klas
Lespakket
Periode:
bestellen uiterlijk 1 oktober; afhalen op 26, 27, 28 oktober
Een bestelling kan niet worden geannuleerd.
Wat is er leuker dan je eigen voedsel telen? De kinderen kunnen het proces volgen en vastleggen: tekenen,
fotograferen, meten en een tabel maken, daarvan een grafiek. Met twee pakketten heb je nog meer
onderzoeksmogelijkheden.
De ontwikkeling van de paddenstoelen duurt 4 à 5 weken.
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Energiek op school
Leskist/ OenO
Waarom zou je energie besparen? Begrippen als fossiele brandstof, duurzame energie en klimaatverandering
worden behandeld. Vervolgens onderzoeken de kinderen aan de hand van een checklist het energieverbruik op
school. Daarna doen ze hetzelfde thuis. Welke apparaten zijn de grootste energieverbruikers? En welke
aanpassingen zijn er thuis gedaan om energieverbruik te reduceren?
Ze bedenken een actie om energie te besparen voor thuis.
Deze les biedt veel aanknopingspunten voor de rekenles: informatieverwerking in schema’s en tabellen, voor leren
meten en rekenen met eenheden en maten (vermogen, lichtsterkte, e.d.).

(Energie) Minihuisjes
Leskist en gastles
De leerlingen doen in tweetallen onderzoek naar het isoleren van een Minihuis. Tal van aanpassingen kunnen ze
testen en meten, om zo de vertaalslag van de energiehuishouding van dit Minihuis naar een echt huis te maken.
De kracht van dit supergave lesmateriaal is dat de overeenkomst met het eigen huis meteen terug te zien.
Ze kunnen aan het Minihuis vloeren en muren isoleren, dubbel glas plaatsen, gordijnen plaatsen, de fundering
aanpakken, tochtstrips bevestigen en zelfs het dak isoleren. Vervolgens wordt het huis verwarmd. Na meting
worden de huizen met elkaar vergeleken en kunnen de leerlingen conclusies trekken.

Grensmaasles, locatie Meers en Elba
Gastles
Periode:
Tijdsduur:

tot herfstvakantie/na Pasen
1x 1,15 uur en 1x 1 dagdeel

Deze activiteit bestaat uit twee delen. Deel 1 is een gastles op school, deel 2 is een veldwerkles in de natuur langs
de Maas. Kinderen raken betrokken bij de grote veranderingen die de Maas ondergaat door uitvoering van het
Grensmaasplan. De leg aagt over rivierveiligheid, natuurontwikkeling en de nationale grindbehoefte.
Je regelt zelf begeleiding voor de veldwerkles, meestal zijn dit ouders. Samen met de kinderen observeren ze vogels
en grote grazers, zoeken kleine beestjes, verzamelen stenen en speuren naar sporen. Voor de benodigde
materialen (zoekkaarten, verrekijkers, loepjes, schepnetten e.d.) en de algehele leiding zorgen wij.
Deze lessen voeren we uit in opdracht van Ark Natuurontwikkeling.

Het weer
Leskist
De kinderen gaan aan het werk met allerlei aspecten van het weer. Ze maken zelf een weerbericht, leren hoe
meetinstrumenten werken (maken deze ook zelf) en wat de gemeten waarden zeggen over het weer.

Koeleköpkes
Leskist/ OenO
Superboeiend: kikkervisjes kweken in de klas! Moeilijk is het niet, Ontvang van ons alle materialen en een duidelijke
handleiding. Het hele proces duurt ongeveer 6 weken.
Tip: deze kist sluit aan op Kikkerpad Nieuwstadt, Kikkerpad omgeving school en de Kikkerkist.

Kriebelende kruipertjes 5 – 8
Leskist
De kinderen verzamelen zelf kleine diertjes in de omgeving van school. Ze maken opdrachten over kleine, veel
voorkomende diertjes. Ze kunnen het uiterlijk, de groei en levensvormen, de voortbeweging, het voedselgedrag,
het nut en de woonomgeving van enkele geleedpotigen herkennen en benoemen.

Moestuin Kweekkasje voor (moestuin)zaden
Lespakket te leen
Uitleenduur in overleg
In de zaaitrays kunnen de kinderen zaaien. Later zet je de plantjes over naar de verspeenbakjes. Deze zijn ook
geschikt om grote zaden in te zaaien, zoals bonen. De kweekkasjes lenen zich prima voor zaaiactiviteiten binnen, als
je weinig ruimte hebt. Na een poosje kunnen de jonge plantjes verspeend worden zodat ze wat meer ruimte
krijgen. Daarna kunnen ze naar buiten, de moestuin in of naar de kweektafel.
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Moestuin Kweektafel
Lespakket, uitleenduur in overleg
Deze kweektafel is geschikt om in te zaaien of om de voorgekiemde plantjes in te zetten. Nu kunnen de planten
groot worden tot ze klaar zijn voor de oogst. Zet de kweektafel op een veilige plek buiten. Als dat niet gaat, geef
hem dan een centrale plek in de hal, op de gang of in je leslokaal. Dankzij de poten en het kleinere formaat is de
tafel makkelijker verplaatsbaar, mocht dat nodig zijn.
Tip: de kweektafel is handig in combinatie met het gratis zadenpakket en de kweekkasjes, beide zijn beperkt
leverbaar

Nestkast voor de koolmees, over biodiversiteit
Leskist / OenO
Nestkast voor de koolmees is een lessenserie. De leerlingen maken kennis met de koolmees en zijn plek in de
voedselpiramide. Kan hij helpen bij de bestrijding tegen de eikenprocessierups en de taxusmot?
In de techniekles worden nestkastjes gemaakt voor thuis of voor de schoolomgeving.
In de OenO-les onderzoeken de kinderen of jullie schoolomgeving wel vogelvriendelijk genoeg is, zodat de
koolmees zich kan thuis voelen.

Ridderpad Florian Biesenhof of Kasteelpark Elsloo, groep 7
Gastles
De kinderen onderzoeken de cultuurhistorie in de tijd van de kruistochten en het huidig landschap: oriëntatie,
(water)wegen, dieren, kruiden, fruitbomen en oude behendigheidsspelen. Ze leren over verschillende
landschapselementen en kunnen deze plaatsen in de tijd en op een kaart. Ze leren een kompas te gebruiken en
krijgen inzicht in het belang van schoon water in de natuur.

Rondje Bos, buitenles, locatie De Rollen
Gastles
Vanuit ons leslokaal gaan de kinderen het bos in voor opdrachten. Ze leren over de voedselkringloop in de natuur,
waarbij planten, dieren en schimmels schakels vormen. Ze leren over paddenstoelen, humus en kunnen de
verschillende lagen in een bos onderscheiden. Ook de waterkringloop komt aan de orde.

Scharrelavontuur in de schoolomgeving bovenbouw
Leskist
Met dit educatieve natuurbelevingsspel ontmoeten, beleven, ontdekken en verkennen de kinderen de natuur en
enkele natuurelementen. Het spel bestaat uit verzamel-, zoek- en doe-opdrachten.

Slakken
Leskist en gastles/ OenO
Je krijgt eigenlijk twee leskisten. De ene kist is traditioneel van opzet, de ander is geschikt voor onderzoekend leren.
Werken met levend materiaal, dus succes verzekerd!

Smaaklessen
Leskist
De kinderen proeven van bekende en onbekende voedingsmiddelen. Zo verkrijgen ze kennis over smaak, voeding
en gezondheid. Ze worden zich bewust van hun eigen eetgedrag en de relatie met gezondheid en duurzaamheid.

Stroomkringen
Leskist/ OenO
Met een korte quiz wordt de kennis van de leerlingen over stroomkringen geactiveerd. Hierna gaan ze tweetallen
aan de slag met het opdrachtenboekje of ze bedenken zelf een onderzoeksvraag. Je hebt dus als leerkracht de
keuze uit het aanbieden van een OenO-les of werken volgens een stappenplan. Zie schema blz. 4.

Vleermuizen
Leskist
De kinderen leren hoe vleermuizen leven, overwinteren en zich door middel van echolocatie oriënteren. Ze leren
waarom vleermuizen beschermd worden. Er kan een vleermuizenmobile gemaakt worden en met een spel kunnen
kinderen echolocatie nabootsen. Deze leskist wordt vaak gebruikt bij spreekbeurten.
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Vlinders
Leskist
De kinderen kunnen het uiterlijk, de metamorfose, de levensduur, het voedselgedrag, de omgeving en de
bedreigingen van vlinders herkennen en beschrijven. Bij de Vlinderstichting kun je een kweekpakket bestellen om
van eitjes → rupsen → vlinders te kweken in de klas. Je kunt ons inschakelen voor adviezen.

Waterontdektocht bij Elsloo, bij De Rollen, bij Stein
Gastles
Met de buitenopdrachten gaan de kinderen aan de slag met onderzoeksopdrachten over water in de natuur,
stroomsnelheid, waterkringloop, helderheid, waterdiertjes, waterplanten en watervogels in en bij de beek en
vijver.

Watch Water
Leskist
De kinderen leren wateronderzoek te doen en leren over de invloed van natuur en mens op oppervlaktewater. Ook
leren ze planten in en langs het water en waterdiertjes te herkennen en te benoemen.

Wateroverlast door klimaatverandering, groep 6
Leskist en gastles
Lessenserie van vijf lessen over
klimaatverandering, met de focus op het
veranderende weer en wateroverlast.
Klimaatverandering is een actueel
onderwerp met vele facetten. Eén enkele
les is te weinig om dit belangrijke
onderwerp tot zijn recht te laten komen.
Daarom bieden wij dit project aan als een lessenserie van vijf lessen. Les 1 en
3 vormen de kern van het programma. Je bepaalt zelf of je ook kiest voor de
overige lessen (2, 4, 5). Deze zijn dus facultatief en aanvullend.
Les 3 bieden we aan als gastles in ons eigen leslokaal waarbij leerlingen gaan
werken met de watertafel en een speurtocht in de omgeving gaan doen. Voordat je deze gastles volgt, behandel je
op school les 1.
Les 3 kun je ook zelf uitvoeren op school, dan leen je de materialen van de watertafel.
De complete lessenserie is als volgt:
Les Onderwerp
1
Wat is klimaatverandering en wat zijn de oorzaken
(PowerPoint met quiz)
2
Wat doe jij om de klimaatverandering te reduceren? (actie)
3

Hoe passen we ons aan wateroverlast aan en wie is
verantwoordelijk voor maatregelen (gastles)

4

OenO: Maak een ontwerp voor een toekomstbestendig,
‘waterklaar’ schoolplein (OenO)

5

OenO: Zet een onderzoek op naar waterdoorlaatbaarheid van
grondsoorten en bodembedekking (OenO)

33

Lenen of laten geven
Beide mogelijk

Kern of facultatief?
Kern

Lenen

Facultatief

Beide mogelijk; op
school of bij De
Rollen
Lenen

Kern

Lenen

Facultatief

Facultatief

Zadenpakket voor moestuinieren
Lespakket
bestellen uiterlijk 1 februari; afhalen in maart 1 pakket per school en 1 per BSO
De inhoud bestaat uit 10 zakjes met duizenden zaden van groenten, geschikt voor de biologische moestuin. Een
boekje met teeltinformatie wordt meegeleverd. Heb je nog zaden van 2021, gebruik die dan eerst, dat kan prima.
Tip: hierbij kun je van ons een kweekkasje huren om te zaaien in de klas. Geschikt in combinatie met de
Moestuincoach, Groentenworkshop, de Moestuinbak, de Moestuintafel en Moestuinpraatplaten.

Zintuigen bovenbouw
Leskist
6 ontdekdozen rond zintuigelijke waarneming: het oor en horen, tastzin, geur en smaak, het oog en zien, licht en
kleur, spiegels. In een 7e doos vind je naslagwerk met informatie. De leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig
uitvoeren. Wil je klassikaal werken, dan werkt de klas volgens circuitmodel.

Zon, maan en sterren
Leskist
Modellen van zon, maan en planeten maken het heelal inzichtelijk. Sterrenbeelden van de Dierenriem worden
bekeken en met een zaklamp en andere hulpmiddelen maak je visueel hoe dag en nacht ontstaan.
In tweetallen maken de kinderen opdrachten. Er zijn extra opdrachten over het maken van een sterrenbol en een
spectroscoop, het bepalen van gewicht op andere planeten en een quiz.
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Overzicht projecten
De looptijd van projecten varieert van twee weken tot enige jaren. Sommige projecten betreffen de hele school,
andere zijn per klas te doen. De meeste projecten zijn volledig maatwerk, afgestemd op jullie situatie, wensen en
mogelijkheden.
Naam activiteit
Eco-Schools

Voor groepen
Schoolbreed

Bijzonderheden
Aan de slag met verduurzamen.
Behaal de status Eco-School

Periode
Meerdere jaren

Leerlijn Energie besparen

Groepen 1 – 8 en
brugklassen
Groepen 7 en 8,
brugklassen VO
(zie ook aanbod
groepen 7 en 8)
Schoolbreed

Gastlessen en/of leskisten
gevolgd door thuisactiviteit
Wat is de oorzaak, werk maken
van waterklaar met OenOlessen

1 of 2 lessen met
thuisactiviteit
Lessenserie (naar
keuze 2 - 5 lessen)

Dit kan klein en groot opgezet
vertrekkend van eigen niveau
Dit kan klein en groot opgezet

Afhankelijk van
school
Enkele maanden tot
jaarrond
Langere looptijd
Een gastles gevolgd
door 2 weken actie

Klimaatverandering en
Wateroverlast

OenO / STEAM / STEAM /
WT&S
Moestuinieren op school
Vergroenen schoolplein
Werelds grootste les:
17 Werelddoelenles

Alle groepen
Schoolbreed
Groepen 7 en 8

Dit kan klein en groot opgezet
Wat zijn de Global Goals en wat
kunnen wij zelf bijdragen?

Eco-Schools, duurzame school
Eco-Schools is een wereldwijd duurzaamheidskeurmerk. Wil je je school verduurzamen en wil je dit goed
aanpakken voor je hele schoolsysteem, dan pak je drie onderdelen aan:
•
•
•

Het curriculum (de feitelijke inhoud)
Het onderwijzen (zowel de algemene pedagogische omgang met de leerlingen als het meer specifiek
didactische handelen in relatie tot de leerstof) en
De fysieke leeromgeving (het schoolgebouw, het schoolterrein en de omgeving)

Aandacht voor duurzaamheid levert zichtbare en concrete resultaten op. Zoals kostenbesparing, gezondere
voeding, minder verkeersproblemen rondom school, minder afval en milieubewuste leerlingen.
Met een duidelijk 7-stappenplan werk je toe naar meer duurzaamheid. Een Eco-team maakt het actieplan, daarbij
hebben vooral leerlingen een grote rol. Onderzoeken, debatteren, overleg met besluitvormers, uitwisseling van
informatie, pr, en vormgeving; allemaal vaardigheden die leerlingen gedurende het proces ontwikkelen.
Vijf pijlers vormen de basis van het programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Leerlingen staan centraal (leerlingen centraal)
De school zet steeds duurzame stappen – groot of klein (proces)
Duurzaamheid heeft een vaste plek in het onderwijs (onderwijs)
Duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving (gebouw)
Iedereen in en rond de school doet mee (community)

Een succesvol doorlopen stappenplan levert de school een Groene Vlag op, waarmee het met trots een
internationaal keurmerk voor duurzaamheid mag dragen! Op dit moment telt Nederland meer dan 160 scholen die
actief zijn bij Eco-Schools, waarvan acht in de provincie Limburg. De Westelijke Mijnstreek kent op dit moment
geen Eco-Schools. Zijn jullie de eerste?

Stichting De Rollen als begeleider
De Rollen is gecertificeerd accountmanager van Eco-Schools en heeft daarmee de rol van adviseur en
procesbegeleider in het hele proces. Voor meer informatie over het Eco-Schools programma, kunnen jullie contact
opnemen met projectleider educatie Lianne (lianne.vantilburg@derollen.nl).
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Leerlijn Energie besparen
Met de leerlijn ‘Energie besparen’ sluiten onderzoeken leerlingen op welke wijze in en rondom de school energie
kan worden bespaard. Deze lessen trekken ze door naar hun thuissituatie. De bevindingen vanuit deze leerlijn
kunnen ook als vertrekpunt worden genomen om het schoolgebouw te verduurzamen samen met de leerlingen.

Opbouw van de leerlijn Energie besparen
Groepen 1, 2
Groepen 1, 2, 3, 4
Groepen 4, 5, 6
Groepen 5, 6
Groepen 7, 8
Groepen 7, 8

Energie Ontdekken
Isolatie onderbouw
Energie en isolatie
In de keuken
Energiek op school
Isolatie Minihuis

Leskist
Gastles en leskist
Gastles en leskist
Gastles of lespakket
Gastles en leskist
Gastles en leskist

Onderzoekend leren
Onderzoekend leren
Onderzoekend leren
Eigen gedrag onderzoeken
Koppeling naar rekenen en techniek
Onderzoekend leren

De lessen kunnen ook los worden afgenomen. Voor het grootste leerrendement adviseren wij om de gehele leerlijn
in te zetten. Neem voor meer informatie over de activiteiten contact op of kijk op de website.

OenO/ STEAM/ WT&S
OenO, STEAM en WT&S zijn verschillende onderwijsmethodieken waarbij vaardigheden, bèta-didactiek en
burgerschap worden aangesproken. OenO staat voor Onderzoekend en Ontwerpend Leren, STEAM staat voor
Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics en WT&S staat voor Wetenschap, Technologie en
Samenleving.

OenO-leskisten voor groepen 1 t/m 8
Gedurende het schooljaar passen wij ons aanbod regelmatig aan door leskisten te vernieuwen of toe te voegen.
Kijk daarom op de website voor het meest actuele aanbod

Moestuinieren op school
Stichting De Rollen werkt samen met een goede moestuincoach om jullie te begeleiden.
Onze moestuincoach weet veel van moestuinieren wil deze kennis en ervaring delen met kinderen, leerkrachten en
ouders. Deze persoon heeft een speciaal trainingsprogramma doorlopen om moestuincoach te worden op scholen
en kinderopvangcentra en wordt ondersteund vanuit De Rollen. Educatie en tuinieren worden aan elkaar
gekoppeld. Jullie school wordt zo begeleidt naar de moestuin die bij jullie past dankzij advies over de organisatie en
de aanleg van een natuurlijke moestuin en over het werken met kinderen in de schooltuin.
Stichting De Rollen biedt materiaal aan, waaronder:
•
•
•
•
•
•

Kweekkasjes
Zaaitrays
Zaden
Kweektafel
Tuingereedschap
Leskisten en praatplaten

Onvoldoende plek buiten op het schoolplein? Geen probleem. Met het juiste materiaal kunnen jullie ook binnen
aan de slag met (moes)tuinieren.
Er is veel aanbod rondom (moes)tuinieren op school. Stichting De Rollen helpt jullie hier wegwijs in te worden. Wij
werken daarbij samen met o.a. de Alliantie Schooltuinen.
Neem voor vragen rondom moestuinieren, inclusief de kosten, contact met ons op.
Op de volgende pagina vinden jullie een impressie van onze materialen.

36

37

Vergroenen schoolplein
Alle scholen hebben plannen voor aanpassing van hun speelplein/buitenruimte, zo blijkt uit een enquête van
Speeltuinwerk Limburg. Sommige scholen bevinden zich in de oriëntatiefase, andere zijn al aan de slag. Stichting De
Rollen biedt scholen die willen vergroenen procesbegeleiding, inspiratie, tips, ook voor de financiering van het
project.
‘Het' groene schoolplein bestaat niet. De mogelijkheden zijn eindeloos. Kiest de ene school voor simpel: tegels
eruit en planten erin, bij een andere school gaan álle tegels eruit, wordt een speels terrein gecreëerd met allerlei
groene elementen en natuurspeelmogelijkheden. Een groen schoolplein sluit aan bij de visie en manier van leren
van de school.

Waarom vergroenen?
Spelen in de natuur draagt bij aan een evenwichtige, gezonde ontwikkeling en kinderen vertonen meer exploratief
en meer creatief speelgedrag.
Stichting De Rollen begeleidt scholen en BSO’s bij hun plannen voor de aanpak van het schoolplein. We
inventariseren de wensen en randvoorwaarden, denken mee over mogelijkheden, adviseren bij het projectplan en
begeleiden in het verdere traject met aspecten als ontwerp en fondsenwerving. Indien gewenst adviseren we over
moestuinieren en hoe je de buitenruimte volop kunt benutten voor educatie. Wij hebben een breed, lokaal
netwerk van groene partners die wij, indien wenselijk, kunnen betrekken voor de realisatie van de plannen.
Bij interesse kunnen jullie een vrijblijvend consulentgesprek aanvragen. Neem contact met ons op, dan plannen wij
graag een kopje koffie met jullie in.

Global Goals: de 17 Werelddoelenles
25 september 2022 is het 7 jaar geleden dat 193 landen van de
Verenigde Naties de 17 Duurzame Werelddoelen (de Global
Goals ofwel de Sustainable Development Goals) vaststelden:
een gezamenlijke en allesomvattende agenda om te streven
naar een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld voor
iedereen. In 2030 moeten de doelen bereikt zijn.
De 17 Werelddoelenles is een introductie van de Duurzame
Werelddoelen voor kinderen en jongeren. De kinderen van nu
zijn in 2030 (bijna) volwassen wereldburgers. Reden genoeg om
hen bekend te maken met deze doelen en meteen tot actie
over te gaan.
Deze les wordt sinds 2015 al in 130 landen uitgevoerd en
bereikt elk jaar meer dan miljoen kinderen, ook in de
Westelijke Mijnstreek!
Tijdens een inspirerende les op school worden de kinderen
gestimuleerd om na te denken over hoe we de 17
Werelddoelen kunnen bereiken. Na de les zijn ze hoog
gemotiveerd om gedurende twee weken een zelfbedachte
actie uit te voeren. Als ze willen kunnen ze hun actie filmen.
Gedurende het jaar zijn verschillende aanhaakmomenten te
vinden om de werelddoelen aan te koppelen, waaronder de SDG-Action Day (25 september 2022).
Deze gastles is het meest geschikt voor groepen 7 en 8. Voor de andere groepen zijn de mogelijkheden
bespreekbaar.
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Algemeen
Kwaliteit
Alle leskisten en materiaalzendingen worden door ons nauwkeurig gecontroleerd voordat je ze krijgt. Als
onverhoopt iets ontbreekt bij meegeven van de uitlening, wordt dat door ons vermeld. Mocht je toch nog iets
missen, wil je dan direct contact met ons opnemen? Dan kunnen we voorkomen dat we jouw school abusievelijk de
kosten voor het missende materiaal in rekening brengen.

Verantwoordelijkheid
Voor alle activiteiten geldt dat de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor vervoer, leerlingen en materialen bij
de school ligt. Er hoort altijd een leerkracht aanwezig te zijn bij onze gastlessen, zowel in de school als elders. Ook
als programma’s (deels) door ons of door derden worden begeleid.
Natuurlijk staat veiligheid voorop bij al onze activiteiten.

Kosten
Voor deelname aan lesactiviteiten en voor het lenen van materialen betaalt je school een bijdrage. Scholen in de
gemeenten Sittard-Geleen en Stein krijgen korting doordat hun gemeente een belangrijk deel meebetaalt.
Deze bijdrage is vastgesteld per leermiddel en vormt een bijdrage aan de materiaalkosten.
De tarieven staan op bladzijde 42 en 43. We factureren achteraf.
Per 1 januari 2023 veranderen onze tarieven. Daarover heeft jullie school een brief gehad. Voor meer informatie
over de tariefwijziging verwijzen wij jullie door naar deze brief.

Reserveren via internet stap voor stap
Lesmateriaal kunnen jullie reserveren via ons reserveringssysteem. Hieronder volgt een gebruikersinstructie. Kom
je er niet uit of heb je specifieke wensen, bel ons of stuur een mailtje. We helpen je graag.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ga naar www.derollen.nl .
Klik in het menu linksboven op Lesmaterialen.
Klik op het tabblad Basisonderwijs voor een overzicht van alle leermiddelen.
http://derollen.nl/lesmaterialen/overzicht.asp
Klik op online reserveringssysteem lesmaterialen om je reserveringen te plaatsen. http://derollen.nl/rsl/
Vul nu je e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen. Nog geen account? Bel 088-8113700 of stuur een mail
naar info@derollen.nl om een wachtwoord aan te vragen. Het accountbeheer is niet geautomatiseerd, dus je
krijgt niet meteen een code toegestuurd.
Ben je succesvol ingelogd, kijk dan onder 1 en pas indien nodig je gegevens aan.
Om te reserveren klik je op de link ‘het aanbod van lesmaterialen’ onder 2.
Nu kun je digitaal bladeren door ons aanbod en eventueel meer informatie lezen. Klik maar eens op een
fotootje. De complete info ontvouwt zich voor je neus.
Kies ‘Selecteer’ en vul rechts alle gegevens in.
Klik bij stap 3 op ‘Voeg toe aan mijn selectie’.
Ben je hiermee klaar, kies dan je volgende materiaal of activiteit. Steeds verschijnt er een overzicht waarin je
nog kunt wijzigen of wissen.
Ben je helemaal klaar, klik dan op ‘Reserveer mijn selectie’.
Er verschijnt nu een melding dat je reservering in behandeling is genomen.
Op je scherm staat nu een overzicht van je reserveringen en de bijbehorende kosten. Deze pagina kun je
printen.
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Na je reservering:
Bevestiging via mail en inroostering
Zodra wij je reservering goedkeuren, ontvang je een bevestigingsmail en een overzicht van je reserveringen.
Wij houden met de planning rekening met je voorkeur voor een bepaalde tijd of periode.
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een week vooraf ontvang je een herinnering van je
reservering.

Annuleringsregeling
Bij niet verschijnen/te laat afmelden van lessen en activiteiten en bij niet ophalen/te laat afmelden van materialen
geldt onze annuleringsregeling. Deze houdt in dat je minimaal 1 week van tevoren telefonisch (088-8113700) of via
e-mail (info@derollen.nl) dient te annuleren.
Bij annulering korter dan 7 dagen vooraf brengen we de kosten in rekening.
Bij regenweer of storm is er altijd contact/overleg over het al dan niet doorgaan van de activiteit. Indien mogelijk
verplaatsen we de activiteit. Bij niet doorgaan van de activiteit door regenweer en storm brengen we geen kosten
in rekening.

Ophalen en terugbrengen materialen
Leskisten haal je op en breng je terug bij Stichting De Rollen, Langereweg 9 te Born. We zijn gehuisvest in het
gebouw van Dierenbescherming Limburg. Een routebeschrijving staat op onze website. Ophalen en terugbrengen
kan op werkdagen tussen 09:00 en 16:45 binnen de afgesproken periode. Bij binnenkomst graag melden aan de
balie.

Tarieven basisonderwijs en BSO
Wat de hoogte van de tarieven (volgende blz.) betreft hangt het ervan af of de gemeente van jouw school ons al
dan niet subsidieert. In subsidiërende gemeenten kunnen we een lagere bijdrage in de kosten vragen, want de
gemeente betaalt mee. Voor scholen in de overige gemeenten moeten we helaas de overheadkosten
doorberekenen.
Bij een aantal activiteiten valt de prijs gunstig uit omdat een andere opdrachtgever dan de gemeente
meefinanciert. Staat een activiteit niet in het overzicht of heb je vragen, neem dan contact met ons op.
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Tarieven
Stichting De Rollen heeft een ANBI-status, waardoor wij niet BTW-plichtig zijn. Bij onderstaande prijzen komt er dus
géén BTW bij.
Per 1 januari 2023 zijn wij genoodzaakt onze tarieven te verhogen. Op de volgende pagina vind je de nieuwe
tarieven.

Tarieven voor 2022

20222
Tarieven gast- en buitenlessen
Gastles 17 werelddoelen/Global
Goals3
Gastlessen voor Waterschap Limburg
Grensmaaslessen
Overige gastlessen
Tarieven leskisten
Leskisten
Tarieven lespakketten
Aan de slag met afval
Zadenpakket moestuin
Kweekkasje
Kweektafel
Eetbare paddenstoelen kweekset
inclusief lessuggesties4
Consulentgesprek5
Overige diensten, middelen en
materiaalhuur
Uurprijs bij maatwerk en projecten:

2

Gemeente SittardGeleen

Gemeente Stein

Buiten deze 2
gemeenten

Gratis

Gratis

Gratis

€ 40,Gratis
€ 40,-

€ 40,Gratis
€ 40,-

€ 40,Gratis
€ 213,-

€ 18,-

€ 18,-

€ 50,-

Gratis
Gratis
€ 7,50
€ 10,-

Gratis
Gratis
€ 7,50
€ 10,-

Gratis
Gratis
€ 10,€ 25,-

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Gratis

Gratis

Gratis

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

Onze tarieven wijzigen per 1 januari 2023. Bovenstaande tarieventabel geldt dus alleen voor:
Reserveringen gemaakt in 2022, waarvan de leskist of de activiteit ook wordt afgenomen in 2022
Reserveringen gemaakt vóór 1 oktober 2022, waarvan de leskist of activiteit wordt afgenomen in 2023
Zie ook de eerder verzonden brief.
3
Mits er een docent voorhanden is.
4
Prijs is afhankelijk van het aanbod van onze leverancier. Houd de mailing in de gaten of neem contact met ons op!
5
Een gift aan onze stichting is altijd welkom. Het ontwikkelen of uitzetten van projecten, lesideeën of lesmaterialen
voortvloeiend vanuit het consulentgesprek worden wel meegenomen in een offerte of factuur. Tussentijdse
gesprekken voor een lopend project, evaluaties of feedbackgesprekken vallen niet onder de categorie
‘consulentgesprek’.
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Tarieven voor 2023

2023
Tarieven gast- en buitenlessen
Gastles 17 werelddoelen/Global
Goals6
Gastlessen voor Waterschap
Limburg
Grensmaaslessen
Overige gastlessen
Tarieven leskisten
Leskisten
Tarieven lespakketten
Aan de slag met afval
Zadenpakket moestuin
Kweekkasje
Kweektafel
Eetbare paddenstoelen kweekset
inclusief lessuggesties7
Consulentgesprek8
Overige diensten, middelen en
materiaalhuur
Uurprijs bij maatwerk en projecten:

6

Gemeente SittardGeleen

Gemeente Stein

Buiten deze 2
gemeenten

Gratis

Gratis

Gratis

€ 42,-

€ 42,-

€ 42,-

Gratis
€ 42,50

Gratis
€ 42,50

Gratis
€ 250,-

€ 20,-

€ 20,-

€ 52,50

Gratis
Gratis
€ 8,50
€ 12,50

Gratis
Gratis
€ 8,50
€ 12,50

Gratis
Gratis
€ 12,50
€ 27,50

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Gratis

Gratis

Gratis

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

€ 80,-

€ 80,-

€ 80,-

Mits er een docent voorhanden is.
Prijs is afhankelijk van het aanbod van onze leverancier. Houd de mailing in de gaten of neem contact met ons op!
8
Een gift aan onze stichting is altijd welkom. Het ontwikkelen of uitzetten van projecten, lesideeën of lesmaterialen
voortvloeiend vanuit het consulentgesprek worden wel meegenomen in een offerte of factuur. Tussentijdse
gesprekken voor een lopend project, evaluaties of feedbackgesprekken vallen niet onder de categorie
‘consulentgesprek’.
42
7

Verzamelformulier voor intern gebruik
Jullie kunnen dit formulier gebruiken om intern de reserveringen te verzamelen. Deze kunnen jullie daarna aan ons doorgeven via het reserveringssysteem.
Zie blz. 40 voor de procedure van reserveren. Voor tarieven zie blz. 42 en 43.

Reserveren kan alleen via www.derollen.nl, dus dit formulier niet per post inzenden.
omschrijving keuze

naam leerkracht

groep

aantal lln.

1e keus datum

2e keus datum

omschrijving keuze

naam leerkracht

groep
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aantal lln.

1e keus datum

2e keus datum

E-mailadressen van teamleden t.b.v. nieuwsbrief
Altijd op de hoogte zijn van onze lesmaterialen, projecten, subsidiemogelijkheden en leuke aanhaakdagen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Op deze manier ontvang je
ons meest actuele aanbod in je mailbox. Aanmelden kan via een mail naar info@derollen.nl.
Dit formulier kunnen jullie gebruiken om de e-mailadressen te verzamelen van collega’s die geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief. De NME-contactpersoon kan vervolgens de
gegevens doorsturen naar info@derollen.nl.
Naam school

Dhr./Mevr. Roepnaam

Tussenvoegsel Achternaam
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Groep

E-mailadres

Colofon
Educatief aanbod voor BSO en PO
Een uitgave van
Stichting De Rollen
Langereweg 9
6121 SB Born
T 088 – 8113700
E info@derollen.nl
Uitgave: juli 2022
https://www.facebook.com/derollen
http://www.linkedin.com/company/74907080

Bezoek aan Stichting De Rollen is mogelijk op afspraak.

