
doen, leren en beleven

Duurzame 
jaarkalender 

2020-2021
Dit schooljaar komt het 
Duurzaamheidscentrum Assen 
naar de basisschool toe! Tijdens 
het hele schooljaar kan je informatie 
en materialen van ons verwachten 
rondom bijzondere (groene) dagen. 

Warme truiendag

Doe mee aan dewedstrijd!Vrijdag 5 februari 2021

Met energie aan de slag 
op deze dag! Bespaar 
energie en doe een 
lekkere warme trui aan. 
Voor de meest creatieve 
basisschool is er een 
mooie prijs.

locatie: 
Basisschool

Nationale Tuinvogeltelling
Vrijdag 29 januari 2021

Kijk op 
www.tuinvogeltelling.nl/
voor-scholen voor meer 
informatie.

locatie: 
Schoolplein

Natuurwerkdag
Vrijdag 6 november 2020

Kijk op www.natuurwerkdag.nl 
voor meer informatie.

locatie: 
Schoolplein

Zwerfafval opruimen

Woensdag 17 maart 2021

Aan het begin van dit schooljaar hee�  
jouw basisschool een zwerfafvalpakket 
ontvangen. Ga ook deze dag weer aan 
de slag om Assen mooier te maken! 
Vaker mag natuurlijk ook altijd.

locatie: 
Omgeving van de 
basisschool

Doe mee met jebasis-school!

Jan Dekker Onderwijsprijs 
voor Duurzaamheid

Donderdag 15 april 2021

Vraag de directie of jouw duurzaamheids-/
NME-coördinator voor meer informatie 
over deelname.

locatie: 
Digitaal

Stuur een duurzaam idee in en win €500,-voor jouw basisschool!

April
2021

Juni
2021

April
2021

Maart
2021

Nationale
Buitenlesdag

Modderdag

Nationale
bijentelling

Nationale Boomfeestdag
Vraag de directie of jouw duurzaamheids-/
NME-coördinator voor meer informatie 
over deelname en opgave.

locatie: 
Gemeente Assen

Woensdag 17 maart 2021 Doe mee met jegroep!

bijentelling

Houd de website en mails van het 
Duurzaamheidscentrum Assen in de gaten, 
want gedurende het schooljaar komen er meer 
duurzame dagen bij en worden er meer acties en 
wedstrijden vanuit het Duurzaamheidscentrum 
Assen georganiseerd. Voor vragen kan je contact 
opnemen met de directie of duurzaamheids-/
NME-coördinator bij jou op de basisschool.
Alle genoemde locaties, data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Februari
2021

aanvragen
zadenpakket 

moestuin incl. 
lesmateriaal

microscopietraining NIBI
Geef jesnel op!

Dinsdag 17 november 2020

kosten: €250,- (voor twee leerkrachten, 
incl. vier microscopen en lesmateriaal voor 
de basisschool) Vraag de directie of jouw 
duurzaamheids-/NME-coördinator voor 
meer informatie over deelname en opgave.

locatie: 
Duurzaamheidscentrum Assen

www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Beleef 
delente


