KLIMAATWEEK in De Windroos
Maandag 18 tot vrijdag 22 januari

Ook in onze school zijn kinderen en leerkrachten erg
begaan met het klimaat. Vorig schooljaar organiseerden
we voor de eerste keer een klimaatweek met thema’s
zoals afval, energie, groene school, ...
Volgende week is het terug zover. Aangezien de klimaatuitdaging nog steeds groot is, willen we als school ons
steentje bijdragen.
We willen onze kinderen leren wat klimaatverandering
is en hen motiveren om in actie te komen!
In de klimaatweek krijgt elke klas een ‘goodplanetchallenge’. Rond deze uitdaging wordt een hele dag (of
zelfs een hele week) gewerkt. Met het klimaatlied, een
plantdag, een afvalworkshop en een slotshow op onze
eigen dikke truiendag maken we er een boeiend schoolproject van.

OPROEP: Inzamelactie batterijen

Bij deze brief krijgt elk kind een zakje mee voor het inza-

in de klimaatweek:
 18 jan: challenge 6L - MONDIAAL PROJECT


19 jan - challenge 5L: ENERGIEHELDEN



20 jan - challenge 3L: ZUIVER WATER



21 jan - challenge 4L: GROENE SCHOOL



22 jan - challenge 1L-2L: ZERO AFVAL



22 januari = onze DIKKE TRUIENDAG !

.

Verkiezing origineelste, gekke, dikke trui

In de TECHNIEKLES gaan onze klassen
aan de slag voor het klimaat. Samen met
meester Geert wordt er gewerkt rond
energie, water en afval.
Er zullen ook nestkasten en een insectenhotel worden gebouwd, die bijdragen aan
de vergroening van onze school...
En ook in de TURNLES staat klimaat
centraal. Doorheen de klimaatweek gaan de
kinderen van de derde graad, uitgerust met
grijpers en afvalrugzakjes ‘ploggen’. Ploggen is al joggend zwerfvuil oprapen. Dat is
goed voor de planeet én voor de conditie!

melen van lege batterijen. Door als school batterijen in te
zamelen, voorkomen we dat deze bij het restafval terecht
komen én helpen we bij het sorteren en recycleren ervan.
We hopen dat ook u zoveel mogelijk batterijen naar school
meegeeft tijdens de klimaatweek. Een leuk extraatje: voor
de ingezamelde batterijen ontvangt onze school bebatpunten. Met deze punten kunnen we nieuw
speelmateriaal aankopen voor op de speelplaats…

Op de SPEELPLAATS verzamelen we in een grote koker
een week lang al het afval uit de klassen. Benieuwd hoe
groot (of hoe klein) onze afvalberg is!

GEZOCHT: helpende handen plantdag...
Op donderdag 21 januari houden we met de kinderen van het 4de leerjaar een plantactie. Op de
speelplaats van de lagere school zullen we enkele hagen, klimplanten en borderplanten aanplanten.
We willen ook 2 voetbalgoals creëren met de aanplant van 4 kleine bomen.
Kan of komt u ons helpen? Laat het ons weten door onderstaand strookje terug te geven:
--------------------------------------------------------------------Ja! Ik kan helpen!
O Ik kan aanwezig zijn op school om te helpen bij het graven van plantgaten.
O Ik heb thuis een kruiwagen en wil die aan de school ontlenen.
O Ik wil met mijn aanhangwagen steenpuin naar het containerpark brengen!
Ik ben de mama/papa/oma/opa van …………………………………….. uit klas ……………...

