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Stratenloop
Morgen doen een aantal klassen van onze school mee. ( zie
agenda van je kind) De kinderen beginnen te lopen om 13.30
uur. Ouders zijn altijd welkom om te komen supporteren !

Plastiek liever niet

Maandag openen we het tweede deel van ons project.
Vanuit ons overkoepelend project gaan we toch eens
nadenken wat het gebruik van zoveel plastiek teweeg brengt
en slaan we de handen in elkaar om onze omgeving proper te
houden.
Hier volgen alvast wat tips om er samen iets aan te doen en met de
kinderen gaan we uiteraard ook aan de slag!
1. Laat nooit afval achter op straat, in de natuur, op het strand …
Gooi het in een vuilnisbak. Vind je er geen of is hij overvol, hou je afval
dan bij tot aan de volgende vuilnisbak. Als je extra afval in een al overvolle
vuilbak propt, is de kans groot dat het wegwaait. Je kan ook simpelweg je
afval tot thuis bewaren.

2. Vermijd voorverpakt fastfood onderweg of gooi de verpakking in
de afvalbak.
3. Zet je vuilnis pas op straat net voor de vuilniswagen komt.
Zo verklein je de kans dat de zak scheurt en afval rond gaat zwerven.

4. Laat bij een feest geen ballonnen op.
Ballonnen zijn veruit het dodelijkste plastic dat een zeevogel kan inslikken! Een
op de vijf dieren die een enkel fragment binnen krijgt, sterft eraan. Gebruik ze
niet.

5. Ruim zelf zwerfplastic op.
Of misschien kan je op je reisbestemming meedoen aan een
strandschoonmaak?

6. Sorteer zo goed mogelijk je plastic afval.
7. Gebruik herbruikbare tassen en zakjes.
Breng een boodschappentas mee als je uit winkelen gaat en weiger de
aangeboden plastic zakken. Neem ook herbruikbare zakjes mee om je fruit of
groente in te bergen.

8. Vermijd allerlei wegwerpmateriaal in plastic.
Vorkjes, messen, lepels, roer- en wattenstaafjes … dat hoeft allemaal niet in
plastic. Gebruik liever een herbruikbare drinkfles, bijvoorbeeld uit glas.
Vermijd ook wegwerpbekers. Zelfs papieren wegwerpbekers zijn meestal bedekt
met een dun laagje plastic. Breng liever je eigen beker mee. Je scheert je beter
met een herbruikbare scheerhouder met vervangbare mesjes. Gebruik geen
rietjes. Drink je drankje uit een glas of neem je eigen herbruikbaar rietje uit
glas, staal of bamboe mee op café of restaurant. En wist je dat er wasbare
herbruikbare luiers bestaan?

9. Vermijd verpakkingen in plastic.
In plaats van voorverpakte sneetjes kaas te kopen, kan je ook het gewenste
aantal sneetjes laten snijden. Tegenwoordig bestaan er al winkels
die producten zoals noten, granen, deegwaren en bonen zonder
verpakking aanbieden. Je brengt gewoon je herbruikbare zakjes of bokalen
mee. Waar mogelijk, verkies een kartonnen of tetrabrikverpakking boven
plastic voor je vruchtensappen, wasmiddelen, detergenten … En waarom niet
meer zelf koken in plaats van verpakte bereide maaltijden te kopen?

10. Koop geen water in plastic flessen.
Het kraantjeswater in België heeft een uitstekende kwaliteit. Wil je toch een
betere kwaliteit, installeer dan een filter of gebruik een filterkan.

Kennismakingsdagen

Alle kinderen gaan deze week op kennismakingsdag.
Samen met de juffen en meesters leren we die dag veel
over elkaar. Wie ben ik, wie zijn mijn vriendjes,
wat zijn onze verwachtingen voor dit schooljaar enz…
Samen spelen, samen ontdekken en doen … zijn inhouden die op
deze dag aan bod komen. Maar we mogen ook vertellen wat we heel
goed kunnen, waar we trots op zijn en wat soms minder goed gaat !
We wensen dan ook alle kinderen een heel fijne, boeiende en warme
dag!

Zwemmen en zwemgerief

Het valt op dat heel veel kinderen hun zwemgerief vergeten mee
te brengen. De leerkrachten schrijven het meestal nog eens extra
in de agenda.
Gelieve er echt voor te zorgen dat uw kind zijn/haar zwemgerief
bij heeft a.u.b. Dankjewe!

