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NME-themakalender 
schooljaar 2022 - 2023 

Verschillende organisaties in Nederland organiseren jaarlijks 
terugkerende themadagen of -weken om een specifiek NME- 
of duurzaamheidsonderwerp onder de aandacht te brengen. 

Je kunt projecten op school en de NME-programma’s van Utrecht Natuurlijk koppelen aan 

landelijke themadagen of -weken. In deze kalender geven we je enkele suggesties.

2023

November 2022

 Natuurwerkdag 4 en 5 november

 Boomfeestdag 16 november

 De Grote Wetenschapsdag 27 november

September 2022

 Fête de la Nature  3 - 5 september

 Duurzame Dinsdag 6 september

 World Cleanup Day 17 september

 Groene Voetstappen eind september

 Start herfst 23 september

 Nationale kraanwaterdag  28 september

 Bodemdierendagen  23 sept - 5 okt

Oktober 2022

 Bodemdierendagen  23 sept - 5 okt

 Werelddierendag 4 oktober

 Week van de Fair Trade  5 - 15 oktober

 Dag van de Duurzaamheid 10 oktober

 Dag van de Trekvogel  8 oktober 

 Wereldvoedseldag 16 oktober

 Nacht van de Nacht 29 oktober

December 2022

 Wereldbodem dag 5 december

 Nationale vrijwilligersdag 7 december

 Start winter 21 december

 Kerst 25 - 26 december

Januari 2023

 Tuinvogeltelling 27 - 29 januari

Februari 2023

 Warmetruiendag 11 februari

https://www.natuurwerkdag.nl
https://www.uu.nl/onderwijs/grote-wetenschapsdag
https://fetedelanature.nl/
https://www.duurzamedinsdag.nl/
https://www.groenevoetstappen.nl
https://www.kraanwaterdag.nl/
https://bodemdierendagen.nl/
https://bodemdierendagen.nl/
https://wereldvoedseldag.com/
https://www.nachtvandenacht.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.warmetruiendag.nl/
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April 2023

 Beleef de Lente In de klas  1 maart – 1 juli

 Nationale Buitenlesdag 4 april

 Wandel naar je werkdag 6 april

 Nationale zaaidag 21 april

 Bijentelling voor scholen 20-21 april

 De Nationale Bijentelling 22-23 april

 Dag van de Aarde 22 april

Maart 2023

 Beleef de Lente In de klas 1 maart – 1 juli

  Nationale Week Zonder  

Vlees & Zuivel  6 - 12 maart

 Boomfeestdag 15 maart

 Landelijke Opschoondag  18 maart

 Start Lente 20 maart

 Week van de Lentekriebels 20 - 24 maart

 Wereldwaterdag 22 maart

 Earth hour 25 maart

Mei 2023

 Beleef de Lente In de klas 1 maart - 1 juli 

 Int. Dag van de trekvogel  13 mei

 Fairtradeweek  half mei

 Fiets naar je werkdag  25 mei

Juni 2023

 Beleef de Lente In de klas 1 maart - 1 juli 

 Wereldmilieudag 5 juni

 Buitenspeeldag  7 juni

 Start zomer 21 juni

 Nationale Modderdag 29 juni

Juli 2023

 Nachtvlindernacht 1 - 2 juli

Tip 

Combineer 

onze lessen 

met landelijke 

thema's

NB Data onder voorbehoud. 

http://www.beleefdelente.nl/indeklas
https://www.buitenlesdag.nl/
http://www.beleefdelente.nl/indeklas
https://www.boomfeestdag.nl/
https://www.nederlandschoon.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl
https://www.wereldwaterdag.nl/
https://www.earthhour.org
http://www.beleefdelente.nl/indeklas
https://www.fairtradenederland.nl
http://www.beleefdelente.nl/indeklas
https://www.ivn.nl/modderdag

