Nieuwsbrief 4 Januari 2021
Alle scholen groen, dat willen we in de Hof samen doen!
Een nieuw jaar ligt voor ons. We hopen dat 2021 ons voor wat minder uitdagingen stelt. Dat
we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten en inspireren. En dat dit jaar ons enthousiaste
kinderen, leerkrachten, ouders en nieuwe groene schoolpleinen brengt. In deze eerste
nieuwsbrief van het nieuwe jaar lees je het laatste nieuws en tips rondom groene
schoolpleinen in Overijssel en expliciet in de Hof van Twente.
We snappen dat jullie nu met hele andere dingen bezig zijn en sommige nieuwtjes nu geen
prioriteit krijgen. Maar hopelijk geven ze jullie toch energie om deze lastige periode goed
door te komen. Zodra de situatie weer wat “normaler” is geworden kunnen jullie er hopelijk
alsnog gebruik van maken!

Bouwen met Wilgentenen?
In de vorige nieuwsbrief hebben we de mogelijkheid aangeboden om
via het IVN Diepenheim gratis wilg materiaal af te halen de komende
maand. Het IVN Diepenheim heeft moeten besluiten om het knotten
van wilgen geen doorgang te laten vinden vanwege de loc down.
Helaas moeten we dus alle scholen die zich nog niet hebben
opgegeven teleurstellen. ODT Elserieke, KBS Heeckeren en Erve
Hooijerinck hadden zich al wel opgegeven. We kijken of we 1 van die
scholen kunnen helpen aan wilgentenen, via boerderij Wessels Erve
in Hengevelde of de Stadslandbouw in Goor.

Tuinvogels tellen als activiteit tijdens deze verlengde loc down?
Doet jouw klas ook mee met de Tuinvogeltelling voor scholen?
Zet de tuinvogeltelling op je digitale lesbrief en ga met de hele klas een
half uurtje tellen. Het is superleuk, goed thuis te doen en weer eens
heel wat anders voor de kinderen.
De Vogelbescherming heeft leuk lesmateriaal over vogels herkennen
voor groep 3-8 ontwikkeld om het nog spannender te maken. Via deze
link vind je een digibordles over tuinvogels.
Het lesmateriaal is vooral gemaakt voor het basisonderwijs (groepen 3
t/m 8) maar ook pedagogisch medewerkers, activiteitenbegeleiders in
zorginstellingen of kinderboerderijen en leerkrachten van de lagere
klassen van het middelbaar onderwijs kunnen ermee aan de slag.

Eetbaar groen
Wat zou het leuk zijn als alle kinderen een keer
iets zelfgezaaid, zelfgeoogst of zelfgeplukt
kunnen eten. Niet iedereen heeft familie of buren
met een moestuin of tuinderij, maar op en rond de
school zijn allerlei mogelijkheden voor eetbaar
groen! Tot zomer 2021 kunnen scholen gratis een
praktisch advies krijgen over wat er goed bij hun
wensen en plein past: een snoephaag, klimfruit,
moestuinbakken, een echte moestuin of zelfs een
mini-voedselbosje. Bekijk de video van onze adviseurs Eetbaar Groen vol tips en
inspiratie.

Herinnering Moestuin zaden bestellen via de Groene Loper Hof van

Twente?
Heb je voor jouw school al gratis moestuin zaden besteld?
Dit kan tot 27 januari 2021. Door elkaar te helpen en opkweek mogelijkheden
te benutten, kunnen we via de Groene loper Hof van Twente samen met de
leerlingen en hun leerkracht straks samen 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 moestuin bezitter of een agrariër in
de buurt van jouw school groente kweken en ervaren wat er bij komt kijken.
Leuk, lekker en leerzaam en duurzaam!
Wil je dat de groene loper Hof van Twente de zaden en het lespakket voor
jouw school besteld?
Dit kan tot 20 januari door je hier aan te melden 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
moestuin initiatieven in de buurt van de school.
Het lespakket met de groentezaden ontvangen we eind maart 2021

Eerste training educatief gebruik groene
schoolpleinen is een feit

Vanuit het provinciale programma voor groene
schoolpleinen en het Prins Bernhard Cultuurfonds
kunnen scholen deelnemen aan een gratis
teamtraining over het educatieve gebruik van het
groene schoolplein. Zo‟n mooie groene
buitenruimte leent zich immers heel goed voor
buiten lesgeven, naast spelen en „gewoon‟ lekker
buiten zijn.
Trainer Leo Oosterloo mocht in november de
spits afbijten en gaf het team van OBS
Driesprong in Eesveen de eerste training. De
Driesprong over de training: "Wij zijn bezig met
een groene revolutie wat de band tussen school,
natuur en kind nog hechter maakt." Lees hun
ervaring met de training op onze website en vraag de training ook aan!

Contact en vragen over de aanvullende financiering via de gemeente Hof van Twente?
Voor contact over de onderhoudsplannen van jullie nieuwe groene schoolplein en vragen
over de gemeentelijke bijdrage kun je (weer) mailen met: M.Aalbrecht@hofvantwente.nl

Helpdesk

Heb je vragen over de aanleg, financiën of het
gebruik van een groen schoolplein?
Op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl vind je
al veel informatie, maar weet dat jullie met vragen
ook altijd bij onze helpdesk terecht kunnen! We
kunnen advies op maat geven en denken graag
met je mee. Heb je vragen of loop je ergens
tegenaan? Mail
naar groeneschoolpleinen@ivn.nl en je krijgt zo
snel mogelijk een reactie van het programmateam.

Inspiratieboekje
Goede voornemens? We helpen je voor het nieuwe
jaar vast op weg met een inspiratieboekje. In dit
inspiratieboekje vind je 10 dingen die je op een groen
schoolplein kunt doen, als kind én als leerkracht. Het
groene schoolplein wordt met deze 10 dingen een
avontuurlijk speel- en leerlandschap. Je kunt het
boekje aanvragen via groeneschoolpleinen@ivn.nl.

Mis geen nieuwtjes, word lid van de Facebookgroep
Ben je al lid van de Facebook-groep Groene
Schoolpleinen Overijssel? In deze groep
delen we vanuit het programmateam de laatste
tips en nieuwtjes, maar kunnen jullie ook je
verhaal kwijt! Deel je ervaringen over jullie
groene schoolplein of de weg daar naar toe, of
stel je vragen.
En kijk ook

op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl voor alle informatie over een groen
schoolplein.
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