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Bloemschikken bij De Groene Inval: 
Vanaf eind oktober jl. hebben 16 kinderen, verdeeld over 2 middagen, acht bloemschik lessen 
gevolgd in het gebouw van De Groene Inval. Er zijn weer vele leuke en originele stukjes gemaakt. De 
kinderen werden bijgestaan door vrijwilligers van De Groene Inval en Groei en Bloei. 
 
Bosbelevingspad winter met GPS 
Januari 2017: een prachtige wandeling door het paardenbos met als thema dierensporen. 
 
Boomfeestdag woensdag 22 maart 2017 
Het thema is dit jaar “Bomen verbinden”. We kunnen nu al melden dat er in samenwerking met 
Staatsbosbeheer weer bomen geplant kunnen worden. De gegevens voor de Boomfeestdag, met 
daarbij een schema waarop de tijd vermeld staat dat u met uw klas aanwezig moet zijn, ontvangt u in 
februari 2017. 
 
Boerderijproject 

De Uitkijck di 28-3-17 9.00-12.00 uur 3 23 lln 

De Uitkijck wo 29-3-17 9.00-12.00 uur 4 22 lln 

De Uitkijck Di 4-4-17 9.00-12.00 uur 5 25 lln 

Amalia-Astro Wo 5-4-17 9.00-12.00 uur 4 31 lln 

 
Themalessen voorjaar 

NBS di 4-4-17 9.00-10.30 uur 6a 30 lln 

NBS di 4-4-17 10.30-12.00 uur 6b 30 lln 

 
Schooltuinen 2017 
In februari komt Paul Smet de inschrijfformulieren weer naar de scholen brengen. De kinderen 
kunnen zich ook via de website inschrijven. 
 
FEEST: de stichting De Groene Inval bestaat 10 jaar!!! 
Natuur Milieu Centrum Baarn: een gemeentelijke instelling tot januari 2007. In januari 2007 is dit 
centrum veranderd in een stichting met de naam De Groene Inval. 2017 is dus een jubileumjaar!: er 
zullen op verschillende momenten van het jaar evenementen plaatsvinden: een verrassing. Door 
middel van de media zullen we u op de hoogte houden van al deze festiviteiten. 

Tot slot wensen alle vrijwilligers van de werkgroep Educatie iedereen fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2017. En dat het weer voor heel veel kinderen een natuurvol jaar mag zijn! 


