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

Het groen is op dit moment ver te zoeken, hopelijk geniet iedereen van de winter. We horen
enthousiaste verhalen, en super dat al zoveel scholen meedoen. En dat terwijl we ons terdege
realiseren dat het voor alle scholen een drukke en onrustige tijd is. Sterkte!
Bij HofPower liggen de lessen momenteel stil. We hopen dat we weer kunnen opstarten met de
biodiversiteitslessen. Hier volgt vanuit HofPower zeer binnenkort meer informatie over.

Opnieuw aanleveren van documenten om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke regeling.
De gemeente Hof van Twente heeft begin november een extra financieringsregeling van € 5.000
bovenop de provinciale subsidie gezet voor alle scholen die in 2020 hun schoolplein in het kader van
de Provinciale regeling gaan vergroenen. Bekijk de gemeentelijke regeling.
Vanwege de `cyberaanval/hack' op het digitale systeem van de gemeente Hof van Twente wil ik via
deze weg aan alle scholen vragen hun aanvraaggegevens, de toekenning van de provinciale subsidie
en de beheersplannen opnieuw in te dienen bij de gemeente Hof van Twente . We vinden het heel
vervelend dit aan jullie allen te moeten vragen, maar door `de hack’ zijn alle gegevens die zijn
aangeleverd, verloren gegaan. Neem voor het aanleveren van de stukken contact op met Martijn
Aalbrecht. M.Aalbrecht@hofvantwente.nl telefoon 06 27424716. Heb je nog hulp nodig van mij of
van Hannelore (provinciale subsidie)? Mail gerust

Benieuwd naar hoeveel scholen aan de slag zijn gegaan met ons motto?
Inmiddels is de provinciale subsidie toegekend aan 10 scholen en 2 scholen hebben aangegeven nog
bezig te zijn met het indienen van de vergroeningsplannen.

Februari inspiratie tip: Een klein voedselbosje integreren in jullie nieuwe groene schoolplein?
Een Voedselbosje is 25 tot 30 m2 vol verschillende soorten bomen, struiken en kruiden.
Bij de IVN is informatie te vinden over hoe een schoolplein ingericht kan worden met een klein
voedselbosje. Tevens kan de IVN ondersteunen bij de inrichting. Meer informatie hierover is te
vinden op https://www.ivn.nl/voedselbosjes

Groene groeten, ook namens Marianne Hutten
Ina van de Riet

