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Griffie Raalte
Doet u ook mee aan de Voorleesactie?

Beste gemeentegriffier,
Wilt u onderstaande oproep doorsturen naar alle raadsleden? Het betreft een oproep voor de voorleesactie op
donderdag 10 oktober op de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Het educatieteam van Natuur en Milieu Overijssel
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
038 - 425 09 60

Doet u als bestuurder ook mee aan de Voorleesactie bij een
basisschool uit uw regio?
Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 10 oktober 2019 is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Al tien jaar wordt op deze dag
op duizenden basisscholen een duurzaam verhaal voorgelezen. Ieder jaar heeft deze Voorleesactie een ander thema en
dit jaar is het de Kinder Global Goals. Doet u als bestuurder of medewerker ook mee?
Voorleesactie in Overijssel
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In Overijssel vieren we op 10 oktober de voorleesactie groots. In alle gemeenten lezen bestuurders, medewerkers,
vrijwilligers, studenten, opa’s, oma’s en ouders het speciaal geschreven verhaal voor: ‘Sem en Saar geven positieve
energie’. In dit verhaal wordt duurzaamheid uitgelegd aan de hand van de zeven Kinder Global Goals. Duurzaamheid is
een lastig begrip voor kinderen. Om dit leuk en begrijpelijk te maken, zijn de zeventien volwassen Sustainable
Development Goals vertaald naar zeven Kinder Global Goals. Duurzaamheid wordt zo uitgelegd als “de wereld leuker,
eerlijker en schoner maken”. Met de Voorleesactie stimuleren we het onderwijs om meer aandacht te besteden aan het
thema duurzaamheid.
Aanmelden
Doet u als gemeentebestuurder of -medewerker ook mee aan de voorleesactie bij een school bij u in de buurt?
Reserveer dan donderdagochtend 10 oktober in uw agenda en meld u aan via deze link. Heeft u zich aangemeld als
voorlezer, dan koppelen wij u aan een school in uw buurt. We sturen u van tevoren het voorleesboek op en geven u
handvatten voor een gesprek met de kinderen. De activiteit, het voorlezen en het gesprek met de kinderen, duurt
ongeveer 45 minuten.
We hopen op uw deelname. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten via 038-4250960 of
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
Met vriendelijke groet,

De heer T. A. de Bree, gedeputeerde Provincie Overijssel
De heer M. H. Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel

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