November 2020 Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief deel ik graag met jullie informatie en mogelijkheden voor groen(t)e belevingen in en rond
jullie school. Lees je mee?

1. Samen gratis moestuinzaden opkweken voor alle scholen in de Hof van Twente?
Jong leren telen? Door elkaar te helpen en opkweekmogelijkheden te benutten, kunnen we
door kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen via de Groene loper Hof
van Twente en samen met de leerlingen en hun leerkracht ook groente (leren) eten! De gratis

zadenactie is een actie van Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit
voorjaar in de klas of op het schoolplein of via de stadslandbouw (in Goor) of via een lokale
moestuinbezitter of een agrariër in de buurt van jouw school groente opkweken en ervaren
wat er bij komt kijken. Leuk, lekker en leerzaam en duurzaam!
Meld je hier aan voor 16 december 2020 met als onderwerp: Ik wil graag gratis
moestuinzaden voor (groep en school) en hulp bij het organiseren.
De deelnemende scholen krijgen bij de zaden een instructieboekje en een lesbrief met leuke
opdrachten. Zo kunnen leerlingen direct aan de slag in de klas of op het schoolplein of op de
Stadslandbouw of bij naastgelegen moestuininitiatieven in de buurt van de school. Het
lespakket met de groentezaden ontvangen we eind maart 2021

Jong Leren Eten
Deze moestuinactie is onderdeel van het programma Jong Leren Eten. In dit programma werken rijk,
provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om in de periode 2017 t/m 2024
kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over
voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te
maken. Jong Leren Eten is een initiatief van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer lezen?

2. Wie heeft nog hulp nodig bij het aanvragen van de provinciale subsidie of de
gemeentelijke regeling?
De aanvraagtermijn voor de provinciale subsidie `vergroen je schoolplein' loopt tot 30
november 2020. Om ook in aanmerking te komen voor de gemeentelijke regeling zijn
randvoorwaarden gesteld, zoals je hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. De
gemeentelijke regeling staat (voor zover ik weet) niet online. Heb je daarover vragen of wil je
daarover even `sparren' mail gerust!

3. Bouwen met wilgentenen?
IVN Diepenheim knot ruim 700 wilgen, met een grote vrijwilligersploeg, op zaterdagen in de
periode januari t/m maart 2021.
Alle scholen in de Hof van Twente kunnen gratis lokaal geoogst wilgmateriaal in de gewenste
lengte en dikte ophalen op 1 van de oogstlocaties in die periode Interesse? Mail mij even
voor 16 december met een foto van je idee en ik stem af met IVN Diepenheim wanneer je
welkom bent op 1 oogst locatie in Diepenheim of op de stadslandbouw.
De wilgentenen dienen wel afgehaald te worden en kunnen we niet bezorgen.
Inspiratie uit Rotterdam (ver weg maar toch?)

