Pluspakket aanbod 2018-2019

De Kooi
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
Kooi.
Lesmateriaal lenen
Voor de leskisten en een leskist met losse uitleen materialen zijn de kosten 25 euro per
1,5 week. Dit ongeacht hoeveel groepen er in de periode gebruik van maken.
U kunt het lesmateriaal reserveren met het bestelformulier lesmateriaal Kooi.

Omschrijving van de leskisten
Boerderij groep 1-2
Groep
Doelgroep
Beschrijving

Leentijd
Kosten
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1-2
De leskist is bestemd voor groep 1 en 2.
De kist bevat verschillende soorten voer, hooi, stro, klompen en wol. Verder boeken,
puzzels, boerderijfiguren, een tractor en nog veel meer spelmaterialen.
In een ongedwongen sfeer en op een speelse manier maken de kinderen woorden,
beelden, geluiden en geuren eigen die betrekking hebben op alles op en rond de
boerderij.
Een bezoek aan de kinderboerderij, eventueel gecombineerd met een speurtocht, is
een goede aanvulling op deze leskist.
1,5 week
25 euro

Boerderij groep 3-4
Groep
Doelgroep
Beschrijving

Leentijd
Kosten
Ikzelf groep 3-4
Groep
Doelgroep
Beschrijving

Leentijd
Kosten
Waterkringloop
Groep
Doelgroep
Beschrijving

Leentijd
Kosten
Bomen
Groep
Doelgroep
Beschrijving
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3-4
De leskist is bestemd voor groep 3 en 4.
Deze leskist is de logische opvolger van de basisleskist “Boerderij 1-2”. Met de
inhoud van deze leskist maken de leerlingen op een speelse manier kennis met
verschillende soorten agrarische bedrijven. Ze vergelijken verschillende soorten
boerenbedrijven zoals akkerbouw, tuinbouw, melkveehouderij en pluimveehouderij
in Nederland. De activiteiten zijn op verschillende manieren aan te bieden:
klassikaal, in circuitvorm of in hoeken. Naast een bijzonder mooie uitvoering van de
materialen is ook de didactische inhoud van deze leskist meer dan de moeite waard.
Deze leskist ontstijgt dan ook zeker het niveau van leuk en gezellig bezig zijn. Een
bezoek aan een boerenbedrijf is een goede aanvulling op deze leskist.
1,5 week
25 euro

3-4
De leskist is bestemd voor groep 3 en 4.
Aan de hand van opdrachtkaarten voeren de kinderen allerlei zintuiglijke opdrachten
uit. De kinderen leren hiermee bewust te kijken naar en om te gaan met hun eigen
lichaam waardoor zij zichzelf beter leren kennen.
Na afloop van de activiteiten zijn de kinderen zich meer bewust van hun eigen
zintuigen.
De activiteiten zijn op verschillende manieren aan te bieden:
klassikaal, in circuitvorm of in hoeken.
1,5 week
25 euro

7-8
De leskist is bestemd voor groep 7 en 8.
Water is de basis van het leven op aarde, zonder water zou er geen leven zijn. Het
regent water uit de lucht, steeds maar weer. Hoe is dat mogelijk? Je ziet als je naar
boven kijkt niet echt water. Dat water zakt in de grond, raakt de grond nooit vol?
Waar komt nieuw regenwater vandaan? Raakt het water op de wereld nooit op? Wij
gebruiken water. Wat gebeurt er allemaal met dat water? Voor we het kunnen
gebruiken en nadat we het gebruikt hebben. Vragen die relevant zijn bij het
onderwerp van deze leskist.
De leerlingen zullen veel van deze vragen na afloop van het werken met de leskist
kunnen beantwoorden. Inhoudelijk bestaat de leskist uit drie lessen. Twee lessen
waarin de leerlingen in tweetallen een aantal proefjes en opdrachten gaan uitvoeren.
De antwoorden die ze hierbij vinden, worden gebruikt bij een afsluitende les waarin
ze met diezelfde tweetallen het waterkringloopspel gaan spelen.
1,5 week
25 euro

7-8
De leskist is bestemd voor groep 7 en 8.
De leerlingen ontdekken de verschillen tussen bomen door te kijken naar
verschillende bladeren, zaden/vruchten, vormen, schors en de mogelijke
aanwezigheid van korstmossen. Ook leren de leerlingen dat een boom voedsel
nodig heeft om zuurstof te produceren dat noodzakelijk is voor de mens.
De leerlingen gaan in de buurt van de school een boom onderzoeken. Dit wordt
gedaan met behulp van een werkblad met opdrachten. Afhankelijk van het seizoen
wordt er gekeken naar het blad, zaden/vruchten, de vorm, het schors en de
aanwezigheid van korstmossen.

Leentijd
Kosten
Smaakleskist
Doelgroep
Beschrijving

Leentijd
Kosten

Terug in de klas kunnen er opdrachten gemaakt worden waarbij een koppeling
gemaakt wordt met de onderzochte boom. Door onder andere te kijken naar echte
zaden/vruchten, verschillende bladeren en te voelen aan schors van verschillende
soorten bomen, ontdekken de leerlingen de verschillen tussen bomen. Ook deze
bevindingen kunnen op een werkblad ingevuld worden.
1,5 week
25 euro

Groep 1 t/m 8
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 Kooi.en opsturen
naar cnmekooisenc@rotterdam.nl
Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met De Kooi 010-432 79 21.
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