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Samen Duurzaam Holland Rijnland brengt het natuur- en milieuaanbod in de regio onder één dak. 
Kijk op de website wat er allemaal te doen valt. Samen Duurzaam wordt mogelijk gemaakt door de 
veertien gemeenten in Holland Rijnland. 
 

Erop uit tijdens de Week van Ons Water! 
 

 

We zijn gewend aan het leven onder de zeespiegel. Maar hoe blijven 
we het water de baas? In de Week van ons Water organiseert 
Hoogheemraadschap Rijnland op 25 oktober een 
Kinderdijkwachtexcursie op het eiland Koudenhoorn in Warmond. 
Lees verder 

 

 

Duurzaam dagje uit op de Olmenhorst 

 

 

Landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek organiseert elk najaar voor 
kinderen een speciale Kinderappelpluk in de biologische appel- en 
perenboomgaarden. Kom fruit plukken en proeven en leer over de 
groei en bloei van de fruitbomen! 
Lees verder 

 

 

Leids Verwonderpaspoort finalist Museumeducatie Prijs 

 
  Het Leidse Verwonderpaspoort maakt op 10 november 2017 kans op 

de Museumeducatie Prijs als ‘Best lopende project’. Alle Leidse 
educatieve aanbieders op het gebied van natuur, wetenschap, 
technologie en duurzaamheid nemen deel aan het 
Verwonderpaspoort. 
Lees verder 

 

 

Nieuw programma MEC-Oegstgeest voor basisscholen 
 

 

De Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest (MEC) heeft het 
programma voor natuur- en milieulessen voor het nieuwe schooljaar 
weer rond. Er zijn twaalf verschillende lesprojecten voor de onder- en 
bovenbouw, waarvan drie in de klas en negen buiten. En soms voor 
een deel in het MEC gebouwtje aan de Oegstgeesterweg. Lees verder 

 

 

http://www.odwh.nl/Inwoners/Thema_s/Educatieprojecten/Natuur_Milieu_Educatie_aanbod
https://www.rijnland.net/actueel/evenementen/kinder-dijkwachtexcursie-op-eiland-koudenhoorn
https://www.odwh.nl/Inwoners/Thema_s/Educatieprojecten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_SDHR_2_2017/Erop_uit_tijdens_de_Week_van_Ons_Water
https://www.olmenhorst.nl/activiteiten/schoolbezoek.html
https://www.odwh.nl/Inwoners/Thema_s/Educatieprojecten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_SDHR_2_2017/Duurzaam_dagje_uit_op_de_Olmenhorst
https://www.odwh.nl/Inwoners/Thema_s/Educatieprojecten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_SDHR_2_2017/Leids_Verwonderpaspoort_finalist_Museumeducatie_Prijs
https://www.odwh.nl/Inwoners/Thema_s/Educatieprojecten/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_SDHR_2_2017/Nieuw_programma_MEC_Oegstgeest_voor_basisscholen


 

 

Het groene Schoolplein is er… en nu?  

 

 

Zo veel als ‘gewone’ schoolpleinen op elkaar lijken, een stenen vlakte 
van 30 x 30 tegels met als groene aankleding maximaal een enkele 
boom, zo weinig lijken de groene schoolpleinen op elkaar. Maar een 
groen en bijvriendelijk schoolplein moet je wel gebruiken! Lees verder 
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