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Geachte griffie,
Deze e-mail is bestemd voor uw gemeenteraadsleden en het College van B&W.

Geachte bestuursleden en gemeenteraadsleden,
Al ruim 45 jaar ondersteunt NME Liemers het basisonderwijs met de praktische invulling van het natuuronderwijs,
waarbij kinderen uitblinken in hun eigen competenties én de leerkracht ontzorgt wordt! NME is immers niet ‘meer’,
maar beter.
Nieuwe brochure
Hierbij ontvangt u de nieuwste brochure van NME Liemers voor het schooljaar 2021-2022. Een frisse uitgave
boordevol activiteiten, gastlessen, leskisten, dieren en materialen waarmee leerkrachten het schooljaar ‘groen’ in
kunnen vullen.
Met een kleine kanttekening. Momenteel vallen we namelijk nog formeel onder de gemeente Zevenaar, maar per 1
januari 2022 zullen wij buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst worden en zelfstandig verder gaan. We zijn
hiervoor in vergevorderde gesprekken met een potentiële fusiepartner.
Om die reden hebben we de activiteiten voorlopig alleen voor het eerste halfjaar gepland. Als de omstandigheden het
toelaten zullen nieuwe activiteiten toegevoegd worden aan het programma. Hierover zullen we via social media en
onze nieuwsbrief naar de scholen communiceren.
Gemeentelijke beleidsthema’s
In de brochure vindt u alle activiteiten die NME Liemers komend schooljaar aanbiedt. Aan de hand van iconen kunt u
zien welke gemeentelijke beleidsthema’s betrekking hebben op deze activiteiten, zoals duurzaamheid, (zwerf)afval en
klimaatadaptatie. Deze onderwerpen zullen de komende jaren volop doorontwikkeld en uitgebreid worden.
Daarnaast kunt u als gemeente NME Liemers inschakelen voor diverse educatieve projecten, zoals
zwerfafvaleducatie, duurzaamheidseducatie en de organisatie van de Boomfeestdag. Maar ook op het gebied van
burgerparticipatie timmeren wij momenteel hard aan te weg. Zo coördineren wij in de gemeente Zevenaar de aanpak
van zwerfafval, trainen we energiecoaches en worden wij ingeschakeld voor diverse projecten rondom
burgerparticipatie. Indien uw gemeente geïnteresseerd is hierin, dan kunt u met ons contact opnemen via
info@nmeliemers.nl.
We wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Team NME
Sandra Koen
Marian Siebum
Marjon van der Steen
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Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Postbus 10, 6900 AA Zevenaar
www.zevenaar.nl

1

2

