
Lesaanbod Lesaanbod   
voor de basisschoolvoor de basisschool  

Informatie en alle aanmeldingen via 
Stichting NMP 

 

 kosten: € 25,— per activiteit 

 website: www.nmpermelo.nl 

 e-mail: info@nmpermelo.nl 

 tel: 0341 557109 

  

IBAN rekeningnummer: NL76 RABO 0397 7564 02 

Zorg voor de eigen 
omgeving     

Duurzaamheid                                    
                           

Warmetruiendag                    
tweede vrijdag in februari  

Doe mee!       

*  Verwarming lager                                                 
*  Met je warmste trui naar school                           
*  Bekijk de stookkosten op school en thuis   

                                     

 

 

 
 

 

Composteren 
Aanbod vanaf maart 2017 

 

Heeft uw school een tuin, speeltuin, groengazon of 
moestuin?  
 
De compostmeesters van het NMP geven in over-
leg met u een gastles over dit boeiende onderwerp
      

 Schoolcompostmeesters 

Leid een aantal kinderen op tot schoolcompost-
meester Het NMP ondersteunt u  graag hierin 

September 2016 



  Ermelo is Zó! 
 

Een project over de bijzondere landschappen 
van Ermelo 
groep 5-8 

 
           Er-op-uit! - lessen  
  

     *de bossen   

Speulder- en Sprielderbos  

mee met Monique Zondag, Educatief Boswachter van 
Staatsbosbeheer 

Gemeentebossen 

mee met medewerker gemeente Ermelo  

 

     *de heidevelden  

Groevenbeekse Heide 

mee met Stichting NMP 

 

Ermelosche Heide 

onder leiding van Stichting Schapedrift of gemeente 
Ermelo 
tevoren voorbereiding in het bezoekerscentrum 

 

Houtdorper- en Speulderveld 

mee met medewerker gemeente Ermelo  

 

          *de landgoederen  

Groevenbeek 

Staverden 

mee met  medewerkers van Stichting NMP Ermelo of 
Stichting Geldersch Landschap en Kastelen 

 

       *het weidegebied van Horst/Telgt  

de Er-Op-Uit!-les per fiets wordt vooraf gegaan door 
een gastles  met powerpoint in de klas           groep 7/8 

  Ermelo is Zó! 
 

Een project over de bijzondere landschappen 
van Ermelo 
groep 5-8  

 
Er-op-uit! - lessen   

 
 

Bosdag 
thema Beheer 

groep 7/8  
 

Aankondiging en uitnodiging tot deelname 
volgt in de loop van het jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Seizoenswandelingen  

          lente en herfst 
            Zwervend de natuur ervaren 

 

*Groevenbeekse Heide  groep 1-8 

 

* Ermelosche Heide 
  Les ‘Rondom Schapen’   groep 5/6 

 

*Het Ruige Veld   groep 7/8  
  mee met medewerkers van Stichting NMP 

       Ermelo 1940-1945 
gebeurtenissen en geheimen 

 
Ermelo gedurende de Tweede Wereldoorlog 

groep (7) 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Leskoffer met: 
- DVD 'Ondergrondse geheimen rond Drie'; 
- boekje 'Oorlog in Ermelo'; 
- aanvullende materialen  
*Excursie (hele jaar) òf Beleefles (april-juni) 
  op locatie       
       

Sterren en Heelal 
Welke sterren en planeten zien wij in Nederland 
en in welke tijd van het jaar zien we ze? 

Dhr. Kees Witteveen verzorgt een gastles voor 
de midden– en bovenbouw, gevolgd door een ster-
renkijkavond, met behulp van een sterrenkijker 

Daarnaast organiseert Stichting NMP elk  
najaar in De Witte Heide een cursus  
Sterren Kijken voor kinderen in de basisschool-
leeftijd 


