Nieuwsbrief aug 2020

Beste allemaal,
Schooltuin verzorgen in de vakantie
Wat was het warm de afgelopen weken. Jullie zijn vast heel vaak naar de schooltuin geweest
om water te geven. 😊
Vloggen met de BSO kinderen van de Bareel
https://youtu.be/I4HSVx9_BaM. Wil ook een vlog komen maken? Dan hoor ik het graag via
dit email adres.
Vernielingen
Ik begreep van opa Kees dat er vernielingen waren in de schooltuin van Lunetten, dat is heel
vervelend, niet leuk voor de kinderen en van al je werk, tijd die je hieraan hebt besteed. We
gaan een gesprek aan met de school om te kijken wat we hier aan kunnen doen. Zijn er bij
jullie in de schooltuin? Ik hoor het graag via dit email adres.
Nieuwe vrijwilligers en leerkracht
Ton den Blanken heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij de Lunettenschooltuin, Peter
Sinnige vrijwilliger bij de Bareel en Bonjella Dillon, leerkracht van basisschool de Kariboe.
Welkom Ton, Peter en Bonjella.
Educatief uitje.
Elk jaar hebben we een educatief uitje, als bedankje voor de vrijwilligers en medewerkers
van de schooltuinen, maar ivm de maatregelen rond het Coronavirus wordt dat lastig. We
willen het uitje uitstellen. De nieuwe datum was woensdag 23 september 2020, maar wordt
30 september. Dit is nog onder voorbehoud en in afwachting van de corona maatregelen.
Bloemendagen
De bloemendagen bij Buurtcentrum d’Evelaer gaan niet door, maar ik heb een alternatief
bedacht! Doen jullie mee? Maak buiten een kunststuk voor 19 september van de producten
in de schooltuin met hulp van juf/ BSO/ ouders of andere kennissen. Zet het op de
schooltuinkar of een andere mooie plek, zodat ouders kunnen zien. Maak er een foto van en
email deze naar Cindy@evelaer.nl. vanaf 21 september zet ik op de website en fb van
d’Evelaer en iedereen heeft de tijd om 1 week te’ like’ of te emaillen welke kunstwerkstuk
mooiste is 😊. Op 29 september zal ik via de email de winnaar bekend maken.
Doe je mee, geef je op. Graag voor 1 september! Dan bestel ik alvast de bekers 😊
Nieuwe ronde subsidie voor voedseleducatie
Vanaf 1 september maken scholen vanuit het basis-, voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs weer kans om een subsidie te ontvangen vanuit Jong Leren Eten. De
subsidie aanvraag richt zich op drie activiteiten namelijk:
-moestuinieren

-koken
-excursie of gastles op het gebied van voeding.
NIEUW! Gastles koken in de klas.
Tijdens deze kookles op school leren kinderen simpele gezonde gerechten bereiden met
verantwoorde groenten. Gezond eten wordt hier benadrukt. De groep wordt in 2 groepen
gesplitst en beide groepen zijn een uur aan het koken. Een hulpouder is hierbij zeer
gewenst. Overige materialen worden door de gastdocent meegenomen.
Periode: januari t/m december. Leeftijd: groep 1 t/m 8 & BSO's
Door in te zetten op bovenstaande activiteiten leren kinderen en jongeren op een praktische
manier gezonde en duurzame keuzes te maken. Meer informatie is te vinden via:
https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten. Gratis aan te vragen via
www.nmewijzer.nl.
Het Groene Hart van (naam vd school) vertelt.
Ik probeer 1x in de (eind vd) maand een nieuwsbrief te schrijven van maart/okt, zodat we
elkaar op hoogte houden. Het zou leuk zijn als jullie of de kinderen een stukje schrijven in
deze nieuwsbrief. Dat kan gaan over de schooltuin, oogst, verkoop, leuke gesprekken,
lekkere recepten enz. Heb je een leuk, kort stukje tekst, mail dan naar dit email adres.
Groene Groet:

Cindy Henneman
Coördinator schooltuinen Het Groene Hart
Mobiel: 06-22417211
Werkdagen: maandag/dinsdag

