Pluspakket aanbod 2018-2019

Beestenboel
Naast het gratis basisaanbod biedt NME een aantal plusproducten aan waarmee uw
schoolprogramma versterkt kan worden. Let op: Er zijn kosten verbonden aan deze extra
producten.
Extra (basis)lessen afnemen
Voor lesbeschrijvingen en reserveren kunt u op de website kijken bij lesaanbod 2018-2019
Beestenboel.
Lesmateriaal lenen
Voor de leskisten zijn de kosten 25 euro per 1,5 week, ongeacht hoeveel groepen er in de
periode gebruik van maken.
U kunt het lesmateriaal reserveren met het bestelformulier lesmateriaal Beestenboel.

Omschrijving van de leskisten
Ontdek de Beestenboel
Groep
1, 2 en 3
Periode
Hele jaar door
Te geven door
Leerkracht
Locatie
Kinderboerderij de Beestenboel
Doel
De kinderen maken kennis met de boerderij en haar bewoners.
Beschrijving
Een afwisselende verzameling opdrachten om een bezoek aan de boerderij meer
inhoud te geven. In de bak zitten opdrachtkaarten over dieren zoals geiten, ezel,
kleine knagers, of kippen. Kaarten over onderdelen van dieren zoals oren, staarten,
hoeven, uiers. Kaarten over onderdelen van de boerderij zoals gereedschap, voer,
poep, de speeltuin en nog veel meer.
In kleine groepjes gaan de kinderen met een begeleider op ontdekkingstocht waarbij
ze al hun zintuigen moeten gebruiken.
Deze les is ook zeer geschikt voor onverwachte bezoekjes en voor schoolreisjes.
Kosten
25 euro per groep
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Boerderijdieren
Groep
Periode
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Kosten
Smaakleskist
Doelgroep
Periode
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Leentijd
Kosten

4 en 5
Hele jaar door
Leerkracht
Kinderboerderij de Beestenboel
De kinderen maken kennis met de boerderij en haar bewoners.
Aan de hand van losse “kijk en doe kaarten” gaan de kinderen zelfstandig op
onderzoek naar koeien, schapen, geiten, varkens, kippen, konijnen, eenden en/ of
cavia’s. Een les die zonder voorbereiding er leuk tussendoor kan maar zich ook
leent als uitgangspunt voor een ruimere benadering van de boerderij of de
afzonderlijke diersoorten..
25 euro per groep

Groep 1 t/m 8
Hele jaar door
Leerkracht
Eigen locatie
De kinderen leren het belang van gezonde voeding.
De Smaakleskist bevat voldoende materiaal om schoolbreed aandacht te besteden
aan het belang van gezonde voeding, smaak van voeding en de herkomst van
voeding. De Smaakleskist heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een
nieuwe beleving van voedsel. Hiermee raken ze meer geïnteresseerd in waar hun
voedsel vandaan komt en het verhaal achter het product, eetcultuur,
ambachtelijkheid en tradities. De inhoud van de kist wil kinderen tevens bewust
maken van de invloed die hun voedselkeus heeft op hun eigen gezondheid en de
effecten van hun keuze op andere plaatsen op de wereld.
Wij bieden de kist per periode aan. De kist heeft voldoende leerstof voor een langere
periode. Indien gewenst kan uw school de kist voor een langere periode reserveren.
U kunt in principe meteen met de inhoud van de kist aan het werk. Tijdens het
gebruik van de kist dient u zelf voor (gangbare) verse voedingsmiddelen te zorgen.
Meer informatie op www.smaaklessen.nl
1,5 week
25 euro

U kunt het lesmateriaal reserveren met het bestelformulier lesmateriaal Beestenboel.
Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Beestenboel:
0181-217 959.
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