
HofPower stelt alle lessen/workshops uit tot en met 27 februari 2022 

 
Een groot deel van de scholen heeft aan ons aangegeven op dit moment liever geen externe leerkrachten in de 
school toe te staan. Hiervoor hebben wij alle begrip! Daarom hebben we besloten om alle lessen (water, bomen, 
restjes-restaurant) te annuleren. We hopen dat er na de voorjaarsvakantie weer meer mogelijk is op de scholen en 
plannen dan onze lessen biodiversiteit in met de basisscholen.  
 

Lespakket Water voor groep 3 t/m 6 wordt op school bezorgd 
 
Marianne Hutten bezorgt op alle scholen, die zich hebben aangemeld voor de waterlessen, een lespakket voor 
groep 3 t/m 6. Je kunt zelf in de klas met deze leuke lessen aan de slag. Via Marianne Hutten ontvangen jullie 
hierover nog meer informatie per mail. 
 

Boomlessen op maat voor je klas in februari? 
 
Op 17 februari geeft Ina van de Riet een boomles op maat aan leerlingen van Erve Hooyerinck. De activiteiten 
vinden vooral in de buitenlucht plaats. Heeft jouw school ook  behoefte aan een dagdeel bomen (op maat) buiten in 
de frisse buitenlucht? In het kader van meerbomen.nu/hofvantwente/ kunnen we voor alle scholen een les in de 
buitenlucht aanbieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wilgentenen voor tunnels of  met je klas helpen om 
boomzaailingen uit te steken. Wil je meer informatie over een boomles op maat? Neem contact op met 
inavdriet@gmail.com  
 

(Reminder) `Smulfruit’ opkweken op je (groene) schoolplein? 
 
 
Heeft jouw school zich  al aan aangemeld (in het kader van `gezonde verbindingen’) voor het opkweken van fruit op 
schoolpleinen? Tot 28 januari kan je doorgeven welk keuzepakket je wilt ontvangen voor jouw school. Lees alles 
over deze actie via de website van de Groene Loper Hof van Twente.   
 

Win een warme trui met jouw foto 
 
Op vrijdag 11 februari is het weer de landelijke warme truiendag: eerst een warme trui aan voor de verwarming 
hoger gaat. Eén graad op de verwarming scheelt al gauw 5% op de energierekening. Goed voor portemonnee én het 
milieu dus! Elk jaar organiseert HofPower (het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek) de 
warmetruienwedstrijd. Kinderen ontwerpen in november de mooiste truien en de mooiste werden ook afgedrukt op 
een trui voor de hele klas. Dit jaar waren ontvingen we meer dan 1000 tekeningen. De winnende trui-ontwerpen 
kwamen van Lauren en Rox. 

Maak een foto van jezelf in een warme trui (mag bijvoorbeeld ook met de hele Wil je ook een warme trui winnen? 
klas of het gezin) en stuur deze uiterlijk 12 februari (de dag ná de warme truiendag) naar info@hofpower.nl of post 
de foto op social media met de de hashtag @hofpower. Onder de inzendingen verloten we een trui naar keuze van 
www.warmetruien.nl.   
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