Beste schoolleider, IB’er en leerkracht,
Kom bij de Boer geeft voedseleducatie aan leerlingen van de basisschool in
Flevoland. Onze vereniging Kom bij de Boer bestaat alweer één jaar, afgelopen
jaar zijn er 1217 leerlingen op bezoek geweest bij de educatieboeren van Kom
bij de Boer voor een boerderijles.
De boerderijlessen van Kom bij de Boer kunnen dit schooljaar weer
gereserveerd worden via de website van IVN Flevoland.
https://www.ivn.nl/boerderijeducatie-flevoland
Mocht uw school geen inlogcode van IVN hebben ontvangen, dan kunt u ook
contact opnemen met Kom bij de Boer.

Voor iedere school een regenmeter:
Wij hebben voor elke bassischool in de gemeenten
Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde een
bijpassende attentie die alle boeren in Nederland
veel gebruiken, een regenmeter.
De vriend van Kom bij de Boer:
“R. van Wesemael B.V. ” uit Biddinghuizen heeft de
regenmeters gesponsord. Met deze regenmeter
kunnen opdrachten op school worden uitgevoerd
en de regenstand kan worden bijgehouden.
Op de website staat een machtig leerzame rekenopdracht met behulp van de
regenmeter. https://www.kombijdeboer.nl/prijsvraag/

Prijsvraag: “Win een gratis boerderijles voor je groep”
Kom bij de Boer heeft 2 woordzoekers gemaakt, een
voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Alle
leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 kunnen meedoen en
kans maken op een gratis boerderijles, er worden
totaal 4 gratis boerderijlessen weggegeven,
in elke gemeente een les. Tevens maakt 1 leerling kans
op een extra cadeau voor zijn school.
De woordzoekers zijn te vinden via de link:
https://www.kombijdeboer.nl/prijsvraag/
Educatieboeren:
Op de website van Kom bij de Boer kunnen jullie 14 educatieboeren
terugvinden. In de loop van het jaar komen er nog een aantal educatieboeren
bij. Op de website zijn de 2 woordzoekers en de rekenopdracht terug te vinden.
De woordzoekers en rekenopdracht kunt u in pdf-bestand uitprinten, handig
voor alle leerkrachten en leerlingen. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als
er veel leerlingen gaan meedoen.
Veel plezier van de regenmeter en rekenopdracht en veel succes met de
woordpuzzels. Wij zien jullie graag tijdens een van onze machtig leerzame
boerderijlessen van Kom bij de Boer!
Met vriendelijke groet,
Kom bij de Boer.
Mail: info@kombijdeboer.nl
Website: www.kombijdeboer.nl

Vereniging Kom bij de Boer is aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland.

