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DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

KRAANWATER DRINKEN : de klassen hebben hun kannen en bekers. Ook op de middag wordt er water
aangeboden. Er wordt gevraagd om geen eigen drank mee te nemen naar school.

WAAROM?
Milieu: geen afval van flesjes, geen transport van de verpakte dranken.
Gezondheid: Water is de enige drank dat het lichaam nodig heeft. Er is in het algemeen een probleem
van te weinig drinken bij de kinderen. Het is belangrijk dat ze te allen tijde aan water kunnen.

BOTERHAMMEN IN BROODDOOS : de kinderen brengen hun boterhammen mee naar school in een
brooddoos. Geen enkel andere verpakking is nodig.

WAAROM?
Milieu: wegwerpverpakking is onnodige verspilling. Bovendien is aluminium ( in bijv. aluminium papier)
een zeer waardevol materiaal dat voor vele andere, meer cruciale toepassingen onmisbaar is.

GEZAMENLIJKE KOEK EN FRUIT: er worden biologische koeken en fruit aangekocht voor alle kinderen.
De kinderen krijgen die iedere dag aangeboden, en hoeven geen tussendoortjes mee te nemen.

WAAROM?
Milieu: met grote verpakkingen besparen we een beetje afval. De prijs is voordelig omdat het over grote
hoeveelheden gaat. We kiezen voor biologische voeding omdat we mee willen werken aan een wereld
die nog door vele generaties kan bewoond worden.
Gezondheid: biologische voeding bevat geen pesticiden of chemische bemesting. Die chemische
producten hebben zeer schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, en in het bijzonder op de
gezondheid van de kinderen – nu en later. Bovendien kiezen we voor koek met zoveel mogelijke
alternatieve suikers, en zonder chocolade. Ten laatste, elke dag fruit eten is een gezonde gewoonte die
zeker op school kan aangeleerd worden.
Sociaal: doordat alle kinderen hetzelfde fruit of koekje krijgen, is er geen competitie of jaloezie tussen de
kinderen. Ze delen ook samen dezelfde voeding, wat de groep alleen maar kan versterken. Bij de
oudere kinderen komt ook het beheren van de voorraad aan de orde.

Handigheid: de families moeten zelf niets voorzien, het fruit dat van thuis zou komen, kan heel
gemakkelijk beschadigd geraken in de boekentas, wat ook voor de koeken geldt. En dat is niet
smakelijk...

PAPIER VERBRUIK VERMINDEREN : er wordt gerecycleerd papier gebruikt op school, en de bladen die
nog een ongebruikte zijde hebben, worden als kladpapier gebruikt. Zoveel mogelijk ouders krijgen het
weeknieuws per email.

WAAROM?
Milieu: het beste afval is het afval dat je niet hebt geproduceerd. We weten ook dat we spaarzaam
moeten zijn met de natuurlijke bronnen van materiaal. De wereld heeft immers grenzen, en de rijkdom
van onze aardebol ook.

SORTEREN VAN AFVAL : papier wordt apart verzameld. Er is een compostbak, maar die is moeilijk te
vervoeren naar de moestuin om die te legen. Hiervoor moet nog een oplossing komen.

WAAROM?
Milieu: het beste afval is het afval dat je niet hebt geproduceerd. En als we toch afval hebben, wordt er
beter iets waardevol mee gedaan (nieuw papier, compost...)

Er worden LEGE

BATTERIJEN EN INKTPATRONEN INGEZAMELD en teruggestuurd.

WAAROM?
Milieu: batterijen bevatten gevaarlijke afvalmaterialen.
Financiën: dit brengt geld binnen.

Er worden PLANTEN op de speelplaats, het balkon en de voorgevel geplaatst. We willen natuur op onze
school.

WAAROM?
Milieu: we willen meedoen aan een stad die niet enkel door mensen en machines bewoond wordt. Ook
voor de dieren en planten is er plaats.
Gezondheid: het contact met de natuur helpt de mensen (en dus ook de kinderen) om een evenwicht te
bouwen.
Sociaal: respect en verantwoordelijkheid telt ook voor de planten en dieren, niet enkel in de klas.

DE SPECIALLEKES

DIKKETRUIENDAG : er wordt meegedaan aan dikketruiendag. Deze actie is meer dan gewoon een pull
aandoen en een graad minder verwarmen.

WAAROM?
Milieu: het stoken van aardgas veroorzaakt een grote last op het milieu: we verbruiken niet-hernieuwbare
grondstaf, en laten broeikaseffect gassen uit.
Gezondheid: de verwarming is een van de eerste bron van luchtvervuiling in de stad. En daar willen we
niet aan meedoen want straks zijn we allemaal ernstig ziek.
Pedagogisch: elk jaar opnieuw even speciaal de aandacht vragen voor het milieu zorgt voor meer
sensibilisering bij de kinderen.

Er wordt een tot drie keer per jaar ECOSMOS georganiseerd: een lekker anders-belegd-broodje voor de
kinderen/families/vrienden/collega’s...

WAAROM?
Milieu: We kiezen voor biologische voeding omdat we mee willen werken aan een wereld die nog door
vele generaties kan bewoond worden.
Gezondheid: biologische voeding bevat geen pesticiden of chemische bemesting. Die chemische
producten hebben zeer schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, en in het bijzonder op de
gezondheid van de kinderen – nu en later. Een ecosmos is een gezond en lekkere alternatief voor een
lunch. Dit kan ook ideeën geven voor andere dagen, thuis of voor in de brooddoos.
Sociaal: het is een evenement voor de school die met de hele groep kan gedeeld worden.
Financiën: dit brengt geld binnen.

Er wordt elk jaar een THEMATISCHE

ATELIER door werkgroep milieu georganiseerd. In de reeks ateliers die

de school aanbiedt, komt er één met een milieuthematiek. Werkgroep milieu ondersteunt bij het zoeken naar
animatoren, activiteiten...

WAAROM?
Milieu: door actie leert je veel beter. Dit geldt dus ook als we milieuvriendelijke houdingen willen
aanleren, of nieuwe kennis i.v.m. met het milieu willen weten.
Sociaal: zo leeft de thematiek milieu beter op onze school. De klimpaal is toch een milieuvriendelijke
school, en dat is voor iedereen een troef!

