NME-centrum Het Groene Pad bij Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen nodigt u van harte uit
voor het waterproject: ‘Water het blauwe goud’!
Mensen hebben water nodig. Water om te drinken, te wassen en te koken.
Het is zo gewoon en ook weer zo bijzonder.
Slechts 1% van al het water op aarde is zoet. De rest is allemaal zout!
75% van al het zoete water op aarde zit in de ijskappen van Groenland en de zuidpool.
Het ‘kost’ steeds meer om van vervuild water drinkwater te maken.
We moeten dus zuinig met ons water omspringen.
Waterschap Aa en Maas vindt het belangrijk dat kinderen leren wat het belang is van
( schoon ) water, en vooral welke rol zij daar zelf in kunnen spelen.
Daarom sponsort Waterschap Aa en Maas het water-educatieprogramma.
De eigen bijdrage per groep blijft beperkt tot € 25,--.
De waterlessen zijn ingedeeld in 4 niveaus. Van groep 1-2 tot en met groep 7-8.
In alle groepen komen de volgende thema’s aan bod:
- Water in de natuur!
Wat leeft er zoal in het water?
De leerlingen mogen het water in de plas en sloot, op eigen terrein, onderzoeken.
( schepnetje, bakjes, loupe, microscoop, zoekkaart).
Groepen 1/2 en 3/4 lopen buiten het ‘kikkerpad’, met behulp van een kikkervriendje vervullen
zij de opdrachten.
Groepen 5/6 en 7/8 bepalen aan de hand van proefjes en opdrachten de waterkwaliteit van de
sloot en het ven wat resulteert in een waterrapport.
-

Water en mens!
Waar wordt water voor gebruikt?
Hoe maken we vervuild water schoon?
Waar gaat het naar toe als we het gebruikt hebben?
Is het water in de sloot vervuild?

-

Wat is water ?
Water kan zich in 3 vormen vertonen: vast, vloeibaar en damp.
D.m.v. proefjes ervaren de kinderen dat sommige dingen zinken/drijven/zweven.
Dat er stoffen in opgelost kunnen worden en andere weer niet.

Organistie:
Er is een inleiding in het leslokaal waarna de leerlingen in groepjes van 4/6 en een volwassen
begeleider (zelf zorg voor dragen), gaan werken aan de opdrachten.
Binnen, maar vooral buiten!
Daarna vindt er een afsluiting/verwerking plaats in het leslokaal.
U kunt zich, bij voorkeur via e-mail, opgeven voor deze activiteiten onder vermelding van:
1. Naam/adres/telefoonnummer van de school.
2. Naam van de betreffende leerkracht.
3 . Niveau van de groep.
4 . Welke dagen er niet geplaatst kan worden i.v.m. vrije dagen e.d.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
U krijgt binnen 7 dagen bericht over plaatsing!
We zien uw inschrijving graag tegemoet.
Indien u nadere informatie wenst kunt u telefonisch contact opnemen met Kitty Broekman,
0618035876 of mailen naar hetgroenepad@home.nl.

Met vriendelijke groet,
Kitty Broekman

NME-centrum Het Groene Pad
Locatie: stadsboerderij Eyghentijds
Adres: Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen
Telefoonnummer: 0618035876

