
 

Beste directeuren en leerkrachten,

Bij deze stuur ik u hetjaarprogramma van HofPower voor 2018-2019 en wil ik u van harte uitnodigen

om aanwezig te zijn bij de “HofPower Aftrap” op maandag 10 septembervan 15.30-17.00 in het

gemeentehuis.

Uitnodiging maandag 10 september

Maandag 10 september organiseren wij de “HofPower Aftrap”: het schooljaar trappen we af met een

bijeenkomst waarin we willen toelichten wat HofPower is en doet en hopen we ook de machines van

Hof van Plastic te demonstreren. Met die machines maken we ter plekke van zwerfafvalplastic nieuw

plastic (bv geschikt voor de 3D-printer). Afgelopen 27 juni heeft een drukbezochte pilot van ‘Hof van

Plastic on Tour’ plaatsgevonden in Markelo. Deze Tour krijgt vervolg, wellicht bij uw school! Verder

verloten we tijdens deze bijeenkomst 5x een workshop zonne-autootjes bouwen. Deze workshop is

geschikt voor leerlingen van groep 8: leerlingen maken van een plastic flesje en een zonne-pakketje,

onder begeleiding van HofPower, een zelfrijdend zonne-autootje.

Wij hopen dat per school minimaal één persoon (directeur of leerkracht) naar deze bijeenkomst

komt. Het is maandag 10 september, 15.30-17.00 in het gemeentehuis. Aanmelden voor deze

bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@hofpower.nl of te bellen naarN

Vermeld in de aanmelding ook of jullie groep 8 mee wil doen aan één van de workshops om een

zonne-autootje te bouwen.
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Jaarprogramma en aanmelden

Bij HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma, staan duurzaamheid en techniek centraal. De

afgelopen 3 jaar hebben steeds meer klassen meegedaan aan de thema's van HofPower: afval,

energie en water. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Komend schooljaar worden hier de thema's

elektriciteit, voedsel en biodiversiteit aan toegevoegd. Ook zijn er daarnaast nog activiteiten, zoals de

Duurzaamheidsprijs, de Avondvierdaagses, Hof van Plastic on Tour en de Boomfeestdag. Wij hopen

natuurlijk dt jullie volgend schooljaar weer even enthousiast meedoen aan één of meerdere

HofPower-activiteiten! Het basisprincipe is nog steeds: gastles + (wedstrijd)opdracht. Voor de gastles

wordt niet of nauwelijks voorbereiding van de leerkracht verwacht en wij zoeken steeds de

combinatie met bestaande (landelijke) initiatieven. Op de achterkant van deze brief vindt u het

jaarprogramma en hoe u zich kunt aanmelden. Bij vragen/suggesties kunt u contact opnemen met

N 0 o

Namens het HofPowerteam: tot ziens per mail, per telefoon, op de facebookpagina van HofPower,

10 september bij de aftrap of natuurlijk: tot in de klas bij één van de gastlessen!

Wij wensen iedereen alvast een fantastische zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
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Wim Meulenkamp

Portefeuillehouder Duurzaamheid
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HofPower Jaarprogramma 2018-2019

Hieronder staat het jaarprogramma 2018-2019. Aanmelden kan bij

eoo een mail te sturen naar info@hofpower.nl of via

E nanmeiden kan per thema of in één keer. Wij gebruiken

geen aanmeldformulier, we hopen het aanmelden namelijk heel praktisch

te houden door te vragen om per groep aan te geven waar de groep aan

mee wil doen met vermelding van naam contactpersoon + mailadres. En

 
voor zover al bekend ook graag laten weten: aantal leerlingen van de groep

en voorkeur voor een datum/dagdeel/tijdstip (of wanneer juist niet). Op

maandag 10 september lichten we de thema's toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maand | Thema Voor wie Periode Aanmelden tot

START SCHOOLJAAR 3sep

Sep _ | HofPower Aftrap-bijeenkomst Schoolteam |10sep,15.30 | 10sep

Elektriciteit (zonne-autootjes) Groep 8 10sep-10okt | 10sep

Okt _ [ Voorlezen Dag van de Duurzaamheid | Groep 1tm3 | 10 okt 21sep

(thema Elektriciteit)

HERFSTVAKANTIE 22 tm 26 okt

Nov _ [ Warmte (trui ontwerpen) Groep3tm6 | 29okt-30nov | 12 okt

Dec |- -

KERSTVAKANTIE 21 dec tm 6 jan

Jan Voedsel Groep5/6 _[7jan-25jan |14 dec

Feb ‘Water (korter/kouder douchen) Groep1tm6 | 1feb-15feb |18jan

Water (waterbeheersing) Groep7/8 _|1feb-15feb _|18jan

VOORJAARSVAKANTIE 18 feb — 22 feb

Mrt | Afval (afval scheiden en recyclen) Groep1tm8 |lmrt-23mrt | 15feb

Boomfeestdag (boomverhalen) Groep7/8 _ | 20 maart

Apr Biodiversiteit (bijendans) Groep1/2 |lapr-26apr [15mrt

Biodiversiteit (zaaibommetjes) Groep3/4 | 1apr-26apr 15 mrt

Biodiversiteit (uilenballen pluizen) | Groep 5/6 | lapr-26apr |15mrt

Biodiversiteit (bijen/bloeikaarten) | Groep7/8 _|1apr-26apr |15mrt

PASEN 19 tm 22 april

KONINGSDAG 27 april

MEIVAKANTIE 27 apr -3 mei

Mei | Vervoer (zeepkistenrace) Groep7/8 | 6mei-19juni | 19apr

Juni

PINKSTEREN 6-9 juni

Juli - -

START ZOMERVAKANTIE 15 juli     
  

 

  

    

    

Hej!

Mijn naam is Reggy!

Doe je mee?
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