
PERSUITNODIGING 

(Datum) 

[naam school] gaat naar buiten op de Nationale Buitenlesdag 2020 

Dinsdag 22 september doet [naam school + plaatsnaam] mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op 

deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de 

leerprestaties en gezondheid van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten doen 

kinderen namelijk actiever mee, hebben ze meer plezier en bewegen ze meer.  

Tijdens de Nationale Buitenlesdag wordt op meer dan 3200 scholen buitenles gegeven. Ook [naam 

school] doet mee aan deze vijfde editie van de Buitenlesdag. (Beschrijf hier waarom jullie school 

meedoet, bij voorkeur aangevuld met quote van leerkracht, leerling of directeur) 

Het is het vijfde jaar op rij dat IVN Natuureducatie en Jantje Beton de Nationale Buitenlesdag 

organiseren. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de Buitenlesdag bij te wonen. 

 

Wat:  De Nationale Buitenlesdag 

Wanneer: Dinsdag 22 september, [tijd] 

Waar:  [adres] 

 
Voor persvragen die betrekking hebben op de buitenlesactiviteiten op deze school kunt u contact 
opnemen met [ naam contactpersoon] van [naam school] via [telefoonnummer / email adres]. 

Over Jantje Beton 
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer 
en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de 
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen 
hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks 
kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen 
het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … 
STOP NOOIT MET SPELEN! 

 

Over IVN 

IVN laat jong en oud de natuur dichtbij beleven. Met IVN ontdekken mensen hoe leuk, leerzaam, 
gezond en belangrijk het groen om ons heen is. Dit versterkt de band met de natuur, en maakt 



bewust van het belang van duurzaam handelen. Meer over onze werkwijze, projecten en activiteiten 
vind je op www.ivn.nl.  
 
 
 

 

 

 

http://www.ivn.nl/
http://www.ivn.nl/

