
 
 
 
 

Natuurklusdag  - Voorbeeld uitnodigingsbrief 
 
 
De Natuurklusdag ondersteunt vrijwilligersgroepen in de provincie Zuid-Holland met nieuwe 
samenwerkingen en klussen met kinderen uit de buurt via basisonderwijs en naschoolse opvang. 
 
Ken je een ouder of leraar op de school die je wilt aanschrijven voor de Natuurklusdag? Dat is een 
goede ingang! Geef bijvoorbeeld aan haar de brief of het voorstel om ervoor te zorgen dat de juiste 
mensen horen over jullie Natuurklusdag en het voorstel niet op een grote stapel beland.  
 
 
 
 
 
Beste BSO, [ persoonlijke aanhef indien mogelijk ]  
 
De eerste Natuurklusdag start op vrijdag 2 november. Een dag waarin vrijwilligers samenwerken met 
basisscholen en BSO’s in het groen. Samen ontdekken we met de kinderen wat je voor de natuur kan 
doen en waarom dat belangrijk is. Op verschillende locaties worden Natuurklusdagen georganiseerd 
en jullie zijn één van de gelukkigen die in de buurt van onze locatie zijn! 
 
Tijdens de Natuurklusdag gaat een klas of groep aan de slag met een klus in de buurt. In jullie geval is 
dit heel gunstig! Wij gaan namelijk hier aan de slag:  
 
[ Toevoegen locatie, tijden + beschrijving klus ]  
Zoals: In het landgoedbos komt een echt speelbos. Voor de aanleg  moet er ruimte gemaakt worden 
in het bos. Bewapend met een zaag en een takkenschaar gaan we het bos in om een mooie plek vrij te 
maken. Helpen jullie mee?   
 
Er is plek voor één schoolgroep tot 30 kinderen. We nodigen enkel de scholen uit in de buurt van 
 [ locatie ], maar wees er snel bij want vol = vol.  
 
Ons doel is om met deze samenwerking de kinderen een mooie buitenmiddag te geven. Te leren dat 
samenwerken voor het groen en de natuur belangrijk is. Vrijwilligers in de provincie werken elke dag 
aan een groene omgeving en deze dag helpen wij met een aantal handjes mee! 
 
Passen de werktijden nu net niet of is vervoer een probleem? Wij denken graag mee voor een 
passende oplossing. 

 
[ contactgegevens ]  
 
Na aanmelding wordt door de locatie een klas gekozen en verdere afspraken gemaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 

 



Natuurklusdag  - Voorbeeld ingevuld uitnodigingsbrief 
 
 
 
 
Beste directie en BSO, 
 
Vrijdag 2 november is de datum voor de eerste NatuurKLUSdag. Een dag waarop vrijwilligers 
samenwerken met basisscholen en BSO’s in het groen. Met de kinderen ontdekken we wat 
samenwerken kan doen voor de natuur. Dit jaar starten we op drie plekken in de provincie Zuid-
Holland. En jullie horen bij de gelukkigen die in de buurt  van een klusdag locatie! 
 
Op de NatuurKLUSdag gaat een klas of groep aan de slag met een klus in de buurt. In jullie geval is dit  
Landgoed Nieuw-Leeuwenhorst aan de Gooweg 36 in Noordwijkerhout.  
Er wordt geklust van 15.00-17.30 uur.  
 
Klus: 
In het landgoedbos komt een echt speelbos. Voor de aanleg  moet er wat ruimte gemaakt worden in 
het bos. Bewapend met een zaag en een takkenschaar gaan we het bos in om een mooie plek vrij te 
maken. Helpen jullie mee?   
 
Er is plek voor één (school)groep tot 30 kinderen. We nodigen enkel de scholen en BSO’s uit in de 
buurt van het landgoed. Wil je dat jouw groep meedoet, reageer dan snel want vol = vol.  Voor 
begeleiding bij het zaagwerk wordt gezorgd, wel vragen we jullie om voldoende eigen begeleiding 
mee te nemen ook om de kinderen te helpen.  
 
Het doel van de klusdag is om de kinderen een mooie buitenmiddag te geven. Vrijwilligers in de 
provincie werken elke dag aan een groene omgeving. Op deze dag helpen een aantal extra handjes 
mee! 
 
De NatuurKLUSdag is een initiatief van De Groene Motor in samenwerking met het Zuid-Hollands 
Landschap. Na aanmelding kiest Nieuw Leeuwenhorst een klas uit waarmee verdere afspraken 
worden gemaakt. Passen de werktijden nu net niet of is vervoer een probleem? Wij denken graag 
mee voor een passende oplossing. 
 
Wil jij kans maken om met ons aan de slag te gaan? Aanmelden kan tot 17 okt. in reply op de mail.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 


