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Plein-nieuwtje november 2022
Bekijk nu de Ontwerp & Aanleg video van
Groene Schoolpleinen in Overijssel!
Wil je weten wat de
ervaring is van
diverse scholen die
al enkele jaren een
groen schoolplein
hebben? Laat je dan
nu inspireren door
deze eerste (van
vier) korte
informerende en
inspirerende video.
Er zijn vier filmpjes gemaakt bij vijf Overijsselse scholen. Hierin
vertellen schoolleiders, kinderen, leerkrachten, hoveniers èn
ouders over hun ervaring met het Groene Schoolplein op de
volgende thema’s: Ontwerp en aanleg, Financiering, Educatie,
Beheer en onderhoud. Met in deze nieuwsbrief het filmpje over
Ontwerp & aanleg. Nieuwsgierig? Bekijk ‘m hier!

Gi-Ga-Groene schoolplein van het jaar: de
Plechelmusschool De Lutte
In de buitenles van
groep 1 van de
Plechelmusschool De
Lutte is Ed de
Eekhoorn verdrietig:
zijn herfstschatten die
hij op het groene
schoolplein had
gevonden zijn door de
war geraakt! De
leerlingen van groep 1
helpen hem de
dennenappels, eikels
en kastanjes weer op het juiste plekje te leggen in zijn holletje.
Met deze leuke herfstles voor op het groene schoolplein deed de
Plechelmusschool tijdens de kinderboekenweek mee aan onze
winactie. Ze mogen zichzelf het Gi-Ga-Groene Schoolplein van het jaar
noemen! En dat niet alleen; ze hebben ook nog een mooie
buitenleskist gewonnen. Een leskist vol loeppotjes, zoekkaarten,
determinatiebakken en lessuggesties om hun groene schoolplein nog
vaker in te kunnen zetten als buitenlokaal. Gefeliciteerd groep 1 van de
Plechelmusschool De Lutte!

Training educatief gebruik van je plein
Om je als team nog
beter voor te
bereiden op het
educatieve gebruik
van het groene
schoolplein, heeft
het Programmateam
Groene
Schoolpleinen een
teamtraining
ontwikkeld.
Met deze training ben je na twee praktische workshops van zo’n 2
uur in staat om het educatief gebruik van het groene schoolplein te
integreren in je eigen onderwijspraktijk, gecombineerd met
onderhoud en beheer van het plein. Een flyer over deze
teamtraining vind je hier. De training is kosteloos vanwege een
bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds (op = op!).

Geslaagde online informatiesessie over
Groene Schoolpleinen
Op 27 oktober was er
weer een online
informatiesessie voor
geïnteresseerde
scholen die het
komende jaar aan de
slag willen gaan met
een groen schoolplein.
De sessie bestond uit
verschillende workshops waarin we dieper in gingen op
(provinciale) financieringsmogelijkheden van het groene plein, op
veiligheid en beheer en hoe je je groene plein kunt gebruiken als
een buitenlokaal.
Heb je de online sessie gemist? Niet getreurd! We organiseren
ondersteuningssessies waarin we je verdere handvatten geven om
aan de slag te gaan met het vergroenen van je plein en
organiseren daarnaast een training om je groene plein educatief
optimaal te benutten. Meer informatie over dit
ondersteuningsaanbod vind je in deze nieuwsbrief.

Ook dit jaar is er weer een
groentezadenactie + advies eetbaar groen
Een broodje met
aardbeienjam of een
lekkere salade met
komkommer en
radijsjes. Al dit lekkers
smaakt nog beter als je
de groenten zelf
gekweekt hebt! Alle
scholen en
kinderopvangorganisaties uit Overijssel kunnen dit jaar
weer kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket
aanvragen. De moestuinactie is onderdeel van het
programma Jong Leren Eten. Bestel het pakket vóór 19
december. Let op: op = op!
En dan nog iets: zou je wel eens advies willen hebben over hoe je
eetbaar groen nou op júllie school, op júllie plein kunt inzetten?
Onze adviseur eetbaar groen Taco IJzerman mag een paar scholen
voorzien van gratis advies. Meld je dus snel aan.
Lees hier alle informatie die je nodig hebt over de
groentenzadenactie of advies eetbaar groen en meld jouw
school school/BSO direct aan!

Educatieve tip: Les over paddenstoelen!
Denk je aan de herfst, dan denk je aan
paddenstoelen! Ze schieten dan de
grond uit en zijn volop te bewonderen.
In deze leuke lesbrief met bijbehorende
video neemt Iris de leerlingen mee in de
mysterieuze wereld van de paddenstoelen.
Ze maken kennis met het uiterlijk en de eigenschappen van
paddenstoelen. In de bijbehorende vlogs heeft ze weer twee leuke
opdrachten: onderzoeken van verschillende typen paddenstoelen en
het maken van een sporendoos.

Provinciaal programma geeft gratis
ondersteuningssessies voor een groen plein!
Willen jullie
als school
graag een
groen(er)
schoolplein,
maar weten
jullie niet
goed hoe te
beginnen of
lopen jullie
ergens
vast? Maak
dan nu
gebruik van een gratis (online) ondersteuningssessie vanuit
het provinciale programma Groene Schoolpleinen
Overijssel.
Telefonisch inventariseren we waar jullie nu staan en waar jullie
belangrijkste behoeften liggen. Vervolgens organiseren we een
(online) sessie van maximaal anderhalf uur waarin we jullie team
verder op weg helpen. We kunnen deze ondersteuning voor een
beperkt aantal scholen aanbieden. Meld je snel aan!
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