Nieuwsbrief
Alle scholen groen, dat willen we in de Hof samen doen!

Bron Foto: Natuur voor Elkaar groene schoolpleinen

Hallo leerkrachten, ouders en directies die aan de slag gegaan zijn met de ontwikkeling en aanleg van
een groen schoolplein in de Hof van Twente. Ik ben benieuwd hoever jullie zijn en of we jullie verder
kunnen helpen, daarom heb ik deze nieuwsbrief samengesteld, lees je mee?
In deze nieuwsbrief:
1. Recente ontwikkelingen inzake de toegezegde cofinanciering door de gemeente Hof van
Twente uit het programma Biodiversiteit voor jullie nieuwe groene schoolplein.
2. Inspireren door het delen van ervaringen. Lees daarom het interview met Bianca ter Horst –
Vallee en William Sanchez op IKC Erve Hooijerinck in Delden. Onder leiding van de Tuinen van
Geerdink, zijn zij vorig jaar al begonnen met het inrichten van delen van een nieuw groen
schoolplein.
3. Gratis bomen beschikbaar voor jullie nieuwe groene schoolplein via de Groene Loper Hof
van Twente. IKC Bentelwijz en IKC Erve Hooijerinck hebben al 3 gratis bomen gereserveerd om af
te halen op 18 november a.s.
4. Uitgifte gewonnen bomen naar aanleiding van de boomlessen en het boomfeest dat niet
door kon gaan op 18 maart j.l.

1. Hoe zit het met de € 5000,00 cofinanciering uit het programma biodiversiteit van de
gemeente Twente?
Onze gemeenteraad heeft besloten om 1 miljoen vrij te maken voor biodiversiteit.
Een stuurgroep is in het leven geroepen om invulling te geven aan de uitvoering van een
programma Biodiversiteit. In de stuurgroep biodiversiteit zitten 2 wethouders, Harry Scholten en
Wim Meulenkamp, omdat zij beiden gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het budget en de
projecten die onder het programma Biodiversiteit uitgevoerd gaat worden. De stuurgroep is
verantwoordelijk om -binnen de gestelde kaders- het project uit te voeren en het geld zo goed
mogelijk te besteden. Omdat dit eenmalig geld is voor een specifiek doel dienen alle projecten
eerst door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. De stuurgroep is voornemens om alle
19 scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in de Hof van Twente een bedrag van € 5000,00 toe
te kennen ter ondersteuning van de plannen voor een Groen Schoolplein. Dit voorstel is vervat in
een project met als naam `Alle scholen Groen, dat willen we in de Hof samen doen!’ Voorwaarde
om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat de school deelneemt aan de provinciale
subsidieregeling Groene Schoolpleinen en uit deze regeling een subsidie ontvangt. Daarnaast
dient de school zelf minimaal € 7.500,- bij te dragen. Dit bedrag kan deels (tot max € 3.500) door
de inzet van eigen uren opgebracht worden. Als laatste voorwaarde voor de gemeentelijke
subsidie, een school heeft de verplichting om een onderhoudsprogramma op te stellen voor de
komende 5 jaar.
Ik begin alvast met duimen, duim je mee? Op 6 oktober a.s. neemt de gemeenteraad een besluit.

foto: aan de zijde van de onderbouw op IKC Erve Hooijerinck is begonnen met het groene schoolplein en een heel bijzonder pad

2.

Interview met Bianca ter Horst-Vallee en William Sanchez, twee ouders die zich inzetten voor
een groen schoolplein op IKC Erve Hooijerink in Delden .
Hoe is de werkgroep groen schoolplein op erve Hooijerink ontstaan en wat is de rolverdeling?
Op initiatief van een aantal zeer betrokken leerkrachten en ouders. Leerkrachten zorgen voor de
de inbreng van de leerlingen in het ontwerp en in het formuleren van inzamelingsacties. De
ouders in de werkgroep brengen de nodige creatieve input en betrekken de andere ouders bij de
inzamelingsacties. Willemijn de Visser (leerkracht) en William Sanchez (ouder) leiden de
werkgroep. De werkgroep heeft de subsidie van de provincie Overijssel in 2019 aangevraagd en
die is ontvangen. Deze subsidie is beschikbaar voor alle basisscholen in Overijssel, zolang het
subsidieplafond van de subsidie niet bereikt is (in 2020 is een budget van € 200.000 in totaal
beschikbaar).
Hoe vaak komt de werkgroep groene schoolpleinen bij elkaar? In het begin zijn we om de 4
weken bij elkaar gekomen om de stappen van idee tot ontwerp door te lopen. Wij zitten nu in de
laatste fase van aanbesteding en het sluitend krijgen van de begroting. Nu vergaderen we
wanneer nodig.
Hoe zijn de leerlingen zelf betrokken bij het groene schoolplein? IKC Erve Hooyerinck kent een
leerlingenraad. De leerkrachten in de werkgroep hebben de leerlingenraad vanaf dag 1 erbij
betrokken. Samen met de leerlingen hebben we een groot aantal voorbeeldpleinen bezocht, een
enquête onder de leerlingen gehouden en het ontwerp getoetst aan de wensen van alle klassen.
Er is een splitsing in het ontwerp gemaakt voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw
leerlingen. Die spelen namelijk allemaal anders. En er is aandacht voor zowel zon, schaduw als
waterberging! Leerlingen hebben maquettes gemaakt. Volg ons op facebook

foto: maak maquettes met de leerlingen

foto: uitdaging stoeptegels eruit, groen erin!

Welke 3 succesvolle ideeën wil je delen met de andere scholen in de Hof van Twente?
Zorg voor voldoende speel uitdagingen zoals een klimboom en een belevingspad. Houd rekening
met voldoende zon en schaduwplekken. Voor de rest is het voornamelijk goed luisteren naar de
wensen van de kinderen zelf. Zij weten heel goed aan te geven waar en hoe ze spelenderwijs
gebruik gaan maken van het groene schoolplein.
Welke `obstakels' heb je ervaren die je met andere scholen wilt delen?
Wij waren aanvankelijk van plan om de bouw van de Groen Schoolplein tegelijk te laten starten
met de renovatie van het hoofdgebouw van de school. Dat betekende dat we snel een
goedgekeurd ontwerp moesten aanleveren. In ons geval hadden we geluk dat een van de
werkgroepleden (Bianca ter Horst-Vallee) vanuit haar professionele achtergrond een deskundig
ontwerp kon maken uit de vele ideeën van de leerlingen.De grootste vertraging zat in het
aanbestedingsproces dat daarna volgde. Het duurde best lang voordat wij een passende
aannemer konden vinden, die ook nog eens op korte termijn een begin kan maken. Ze zijn

allemaal ontzettend druk. Ondertussen ben je ook nog eens druk met het zoeken naar fondsen
om de begroting rond te krijgen. Specifiek voor Erve Hooyerinck, de uitdaging is om minstens
1000 m3 stoeptegels er uit te halen en er groen voor terug te laten komen
Super bedankt voor dit interview! Ik kom binnenkort graag een keer kijken!

3.

Drie gratis bomen beschikbaar voor jullie nieuwe groene schoolplein

IKC Magenta ontving in maart al 3 gratis bomen, IKC Bentelwijzz en IKC Erve Hooyerinck hebben
3 gratis bomen gereserveerd om af te halen op 18 november of 21 november in Goor.

Wellicht zijn er ook al andere scholen in de Hof die in november al zover kunnen zijn dat
ze 3 gratis bomen kunnen planten. Er is een ruim assortiment bomen beschikbaar!
Overleg met je hovenier of met Bas Schuite welke boom het beste groot en oud kan
worden op jullie nieuwe groene schoolplein. We kunnen dan wel geen boomfeest
organiseren ivm corona, maar wel samen met de kinderen 3 bomen planten per
aanvrager in de regeling groene schoolpleinen! (op = op en aanvragen moet voor 4
oktober a.s. ) Mail voor 4 oktober naar Groene Loper Hof van Twente en geef de plant
locatie (NAW van de school) en je 3 boomsoort wensen door voor je school.

4.

Uitgifte gewonnen bomen naar aanleiding van de boomlessen in het

begin van het jaar i.s.m. Hofpower
OBS Stedeke, OBS Brookschole, OBS Stokkum, OBS Wiene, Petrusschool
Hengevelde, OBS de Boomhut, KBS de Albatros, Prins Contstantijn in Goor, ODS
Gijmink, KBS Heeckeren, IKC Bentelwijzz en OBS Azelo hebben meegedaan aan de
boomquiz en hebben een (fruit)boom gewonnen. Deze bomen zijn tijdelijk geplant op
de Stadslandbouw in Goor, omdat wegens Corona het planten op de boomfeestdag
op 18 maart j.l niet door kon gaan. We verwachten deze bomen medio november op
de scholen te komen bezorgen en planten.
Ik neem eind oktober contact op met u over de plantdatum. Staat de naam van jouw
school er niet tussen en heb je wel meegedaan met de boomlessen in het voorjaar?
Laat het me even weten!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerde ouders of andere
leerkrachten?

Ina van de Riet

