
Doe mee aan de voorleesactie
tijdens de Dag van de Duurzaamheid

Beste leerkracht,

Op woensdag 10 oktober 2018 is het weer de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag start 
elk jaar met het voorlezen van een leuk verhaal op duizenden basisscholen uit het hele land. 
We nodigen u graag uit om met uw klas of school mee te doen aan de voorleesactie. 
De activiteit duurt ongeveer 45 minuten. Deelname is kosteloos!

Boek ‘De kracht van nieuwe Energie’

Speciaal voor de tiende editie van de voorlees-
actie hebben de studenten van de Duurzame PABO 
een nieuw boek over het thema energie geschreven. 
De verhalenbundel ‘De kracht van nieuwe Energie’ is 
geschikt voor groep 1 t/m 8. Er zijn verhalen voor de 
onder-, midden- en bovenbouw. Bovendien zijn enkele 
verhalen gekoppeld aan het thema Vriendschap van de 
Kinderboekenweek.

Woensdag

10 oktober



Wilt u ook mee doen met uw klas of school? Reserveer dan woensdag 10 oktober in uw 
agenda en en meldt u aan via www.nmeoverijssel.nl/voorleesactie. Begin oktober 
ontvangt u het voorleesboek op school. Vervolgens nemen wij contact met u op en zorgen 
we ervoor dat er op woensdag 10 oktober een gastvoorlezer bij u op school komt. Verder 
ontvangt u een overzicht van aanvullende educatieve activiteiten van educatie-aanbieders 
over energie. Zo kan u indien gewenst meer aandacht aan het thema energie geven in de klas. 

Wij hopen dat u meedoet met de voorleesactie! Mocht u vragen hebben, laat het ons weten 
via 038-4250960 of geeraert@natuurenmilieuoverijssel.nl. 

Vriendelijke groet,

Rebecca Geeraert 
Natuur en Milieu Overijssel
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 
www.nmeoverijssel.nl

Provincie Overijssel ondersteunt de voorleesactie in 
Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel werkt in de 
uitvoering samen met landelijke en regionale partners. 

U kunt natuurlijk zelf voorlezen, maar Natuur en 
Milieu Overijssel koppelt uw klas of school graag 
aan een speciale gast bij u uit de gemeente. 
Bijvoorbeeld de burgemeester, wethouder, 
directeur, vrijwilliger, opa of oma.
 
Zij lezen voor en gaan na afl oop met de kinderen 
in gesprek over energie. In de toekomst krijgen 
basisschoolkinderen te maken met andere 
vormen van energie. Dit voor een duurzame 
energievoorziening en een duurzame toekomst. 
Om basisschoolleerlingen voor te bereiden op 
deze energietransitie is energie educatie van 
groot belang!

Voorleeshelden

Aanmelden

geeraert@natuurenmilieuoverijssel.nl038-4250960

https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/aanmelden-voorleesactie-2018/



