Geachte heer / mevrouw,
In de afgelopen jaren hebben we via www.OnzeSchooltuin.nl met veel succes gewerkt aan
de opbouw en uitbouw van een aantal initiatieven op basisscholen rond het thema
natuur. Deze aanpak is inmiddels verbreed.
De nieuwsbrief OnzeNatuur (en de bijbehorende website) is de opvolger van onze
OnzeSchooltuin‐nieuwsbrieven. De schooltuin blijft wel een stevig en steeds terugkerend
thema. Het succes daarvan was (en is) groot.
Hoe het er nu uit ziet? Scholen en andere belangstellenden
krijgen een gratis digitale nieuwsbrief die aanspoort om door te
schakelen naar de bijbehorende website www.OnzeNatuur.nl. In
de nieuwsbrief en op de site worden actuele onderwerpen aan de
orde gesteld – met achtergrondinformatie. De informatie is vooral
bedoeld voor de groepen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs. Hoe
diep leerkrachten er op ingaan: dat is hun eigen keus!
De thema’s waarmee wordt gewerkt zijn:






Natuur‐ en milieueducatie
Land‐ en tuinbouwsector in ruime zin (ook opleidingen en werkgelegenheid)
Voedsel en voeding / Gezondheid
Schooltuin / Vierkantemetertuin / Klassetuin
Water / Energie

Iedere nieuwsbrief omvat per thema enkele onderwerpen. Zo'n onderwerp omvat een kort
bericht met doorverwijzingen en direct bruikbaar materiaal voor het digitale bord. Kijk op
www.OnzeNatuur.nl voor recente bijdragen.
Er kan ook regelmatig aandacht zijn voor UW activiteiten
Ook binnen uw organisatie is het betrekken van de (school‐)jeugd
bij onderwerpen als natuur, milieu, voedsel en voeding, water en
energie vast en zeker een thema. Natuurlijk zijn er mogelijkheden
om via OnzeNatuur.nl aandacht te besteden aan doelstellingen,
initiatieven en/of producten van uw organisatie. Als u de
schooljeugd wilt bereiken: hier is een nieuwe mogelijkheid. Uw
nieuwe initiatieven kunnen worden belicht, uw producten kunnen
onder de aandacht worden gebracht en er kan verwezen worden
naar uw site. Binnen de nieuwsbrieven is er ook ruimte voor regionale
projecten, bijv. op plaatselijk, gemeentelijk of provinciaal niveau.

Wij verzorgen desgewenst ook passende redactionele ondersteuning. We verwijzen door
naar uw producten en sites en zorgen dat er in de nieuwsbrieven eventueel systematisch
aandacht is voor uw thema’s.
Ga met ons in overleg en laat ons weten wat u graag in het
basisonderwijs onder de aandacht wilt brengen. We overleggen graag
met u en zoeken samen naar een voor alle partijen aantrekkelijke en
betaalbare oplossing.
Natuurlijk zien we uw reactie graag tegemoet. Als u eens wilt ervaren
hoe zoiets zou kunnen uitpakken: overleg dan snel met ons. We
nemen in een eerstvolgende nieuwsbrief wellicht dan al een
onderwerp van u mee.
We houden u op de hoogte en sturen u ook de nieuwsbrieven toe. We zijn er van overtuigd
dat u dit nieuwe initiatief zult kunnen waarderen.
Klik hier om ons een email te sturen voor een eerste overleg.
Met vriendelijke groet,
Rudolf Mulder
Projectleider www.OnzeNatuur.nl
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