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Bijlagen

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp: Lespakket Beleef je omgeving!

Beste leerkracht van groep 7 of groep 8,

Sinds 2011 bestaat het lespakket van het programma Ruimte voor de Vecht voor de basisschoolgroepen
5, 6, 7 en 8. Omgevingsonderwijs en natuurbeleving staan centraal in het project. Leerlingen leren over
hun eigen omgeving en de rol die de rivier de Vecht had, en nog steeds heeft, op het leven in het
Vechtdal. Dit lespakket heet Beleef je omgeving! en is begin 2019 geactualiseerd.
Het geactualiseerde lesmateriaal is vanaf 1 mei 2019 digitaal beschikbaar via de website van NMO:
www.natuurenmilieuoverijssel.nl . De website www.ruimtevoordevecht.nl wordt momenteel vernieuwd.
Zodra dat gereed is, zal het lesmateriaal via die website beschikbaar worden gesteld.
Onderdeel van het lespakket Beleef je omgeving! voor de groepen 7 en 8 is een educatieve vaartocht
over de Vecht, waarbij een aantal opdrachten uit het lesmateriaal uitgevoerd kunnen worden. Ook dit jaar
wordt dit weer vanuit het programma Ruimte voor de Vecht mogelijk gemaakt.

Datum verzending

Lespakket Beleef je omgeving!

Met deze brief willen wij u laten weten dat we opnieuw opdracht hebben gegeven aan drie bekende
rederijen. Het is dus ook in 2019 mogelijk voor de groepen 7 en 8 om, op kosten van het programma
Ruimte voor de Vecht, een educatieve vaartocht te maken over de Vecht. Graag informeren wij u
over de voorwaarden om van het aanbod gebruik te maken.
De voorwaarden:
•
Alle leerlingen van groep 7 of 8 mogen tot 1 oktober 2019 op kosten van Ruimte voor de Vecht
eenmalig een vaartocht van 1 dagdeel (3 uur) op de Vecht maken.
•

Tijdens de vaartocht worden de educatieve opdrachten van het project Ruimte voor de Vecht,
Beleef je omgeving! uitgevoerd.

•

Het vaarseizoen begint dit jaar op 18 april en sluit op 1 oktober.

•

De provincie Overijssel heeft namens het programma Ruimte voor de Vecht, afspraken gemaakt
met de onderstaande rederijen:

•

o

Rederij Peters, Ommen ; Contactpersoon: Christiaan Peters, 0529 - 451924

o

Hiawatha Actief, Dalfsen ; Contactpersoon: Diana Pekkeriet, 0529 - 436066

o

Le Bateau Napoleon, Loozen ; Contactpersoon: Familie Veurink, 0524 - 561664

Het programma Ruimte voor de Vecht Overijssel bekostigt uitsluitend de boothuur voor 1 dagdeel.
Alle overige kosten zijn voor rekening van de school.

•

Scholen reserveren zelf tijdig (bij voorkeur 2 weken van te voren) bij een van bovenstaande
rederijen. Bij de reservering gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende rederij.

•

Scholen zorgen zelf voor minimaal 1 begeleider per boot.

•

De rederij zorgt voor minimaal 1 instructeur en zwemvesten voor alle leerlingen.

•

De rederij registreert het aantal leerlingen dat deelneemt aan de activiteit en zal het aantal door de
docent laten ondertekenen. Er is ruimte voor in totaal 1000 leerlingen.

Mocht u vragen hebben over het lesprogramma of het lespakket of over de inhoud van deze brief, neem
dan contact op met Jacqueline Reinders (06-31640922 of ja.reinders@overijssel.nl). Mocht u aanvullende
vragen hebben over het programma Ruimte voor de Vecht, dan kunt u contact opnemen met Anne Bijl
van het Kernteam Ruimte voor de Vecht (06-18303907 of a.bijl@overijssel.nl ).

Met vriendelijke groet,

Anne Bijl,
namens het Kernteam Ruimte voor de Vecht
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