
Beste ouders, 

 

Meer en meer horen we in het nieuws verhalen over de klimaat opwarming. Ook op school 

komen de kinderen met soms ongeruste vragen naar de juf of meester. In verschillende 

klassen zijn er al kleine projectjes op til gezet om onze afvalberg te verkleinen. Om dit verder 

tot een succes te maken, hebben we ook de andere kinderen en jullie ouders hard nodig. 

Vorig schooljaar deden we al flink ons best, zoals je wel kon lezen in de afvalkrant.                     

We verdienden met z’n allen een mooie € 360 in samenwerking met “de mooimakers”.       

Dit jaar willen we ons daarvoor graag verder inzetten. 

 

Wat betekent dit nu concreet: 

1. Zoals u kon lezen in het schoolreglement zijn vanaf dit jaar plastiek flesjes niet meer 

toegelaten op school. Gebruik alsjeblieft het milieuvriendelijke alternatief:                              

“de herbruikbare fles”. Deze kan nog steeds vrijblijvend aangekocht worden op 

school voor €3.  

 

 
 

Ook aluminiumfolie gebruik je beter niet, een boterhammen doos is meer dan 

voldoende 😊. 

 

  

 

2. Het zou ook fijn zijn om de afvalberg van de school te helpen verkleinen en koekjes 

zonder papier mee te geven naar school. In een koekendoos worden die zeker niet 

vlug zacht. In het 6de leerjaar proberen ze per maand maar één vol vuilniszakje te 

vullen in de klas! WIE HELPT MEE? 

 

 

 



 

Op onze school proberen we ook goed te sorteren: 

BATTERIJEN kunnen nog steeds meegebracht worden naar school.  

DOPJES voor de blindengeleidehonden zijn nog steeds welkom. 

 

Ook kun je vanaf dit jaar je lege INKT-CARTRIDGES en toners 

meebrengen naar school. Dankzij “Recyca” kunnen we met de school een 

mooi centje bijverdienen. Altijd leuk meegenomen toch? Gebruikt jouw 

mama of papa ook cartridges op hun werk, deze zijn zeker ook welkom! 

 

Start ook maar al met het sparen van klein ICT-MATERIAAL.    
Want in de eerste week na de kerstvakantie, doen we een 

inzameling van gsm’s, opladers, tablets, kabels, computermuizen, 

pc onderdelen, enz. Vraag gerust al eens rond bij vrienden en 

familie en breng ze mee in de week van 7 t.e.m. 11 januari. 

 

Milieuvriendelijke groeten, 

Het milieu team! 

 

P.S. Zet nu al de gezamenlijke zwerfvuilactie in jouw agenda 23 maart 2019. Ook daar 

kunnen we jullie hulp gebruiken. Veel handen maken licht werk!! 


