
 

 

GROEN, GEWOON DOEN! 

 

 

Het ECO-Team 2022-2023 is van start gegaan.  

Woensdag 28 september jl. heeft het ECO-team het eerste overleg gehad.  

Na een eerste kennismaking met onze nieuwe leden van groep 6, is de doelstelling voor 

het komende schooljaar besproken: ‘het reduceren van het plastic afval.’ 

Het afgelopen jaar hebben wij 28 zakken à 240 ltr. in 6 ritten laten ophalen door 

Prezero. Dat is in totaal 6720 ltr. plastic. 

 

De leerlingen uit het ECO-team gaan dit kenbaar maken in hun eigen- en duo-groep.  

Zij gaan samen naar oplossingen zoeken en kijken hoe het ECO-team dit kan gaan 

promoten naar kinderen, ouders en teamleden.  

Deze oplossingen worden tijdens het overleg van 2 november a.s. besproken en ten 

uitvoer gebracht. 

 

 

A Plastic Ocean (3 min versie voor kinderen, Nederlands) 

  

Doelstelling is om het komend jaar het plastic afval te 

reduceren naar 20 zakken in 5 ritten; 

in totaal naar 4800 ltr. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJAnq7v7B44&list=PLK0efOaMUbWvMIel-_09mmApuk5ATVNS1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fJAnq7v7B44&list=PLK0efOaMUbWvMIel-_09mmApuk5ATVNS1&index=4


 

 

GI-GA-GROENE Kinderboekenweek van 5 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022 

In het kader van de duurzaamheid is de kinderboeken week een mooie aanvulling van 

onze kernwaarde op school. 

Heel veel mooie duurzame acties gaan we doen, waaronder de wijk in met de prikkers 

om samen de wijk schoon te maken. Maar ook gaan we met een deel van het ECO-Team 

een hele mooie groene bieb maken in de aula op de hoofdlocatie. 

 

 

Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 2022 

Op deze dag gaan we weer een mooie actie bedenken, waarschijnlijk in combinatie met 

het reduceren van de plastic berg.  

Meer info volgt snel. 

 

 

Aanvullende informatie 

Op onderstaande data vindt overleg van het ECO-Team plaats: 

Data Onderwerp Bijzonderheden 

28-09 Kennismaking / doelstelling Plastic -  Kinderboekenweek 

02-11 Ideeën uitvoeren Campagne opstarten en lanceren 

07-12 Evaluatie - aanpassen Update doelstelling. 

11-01   

15-02   

29-03   

10-05   

21-06 afsluiting  

 

 

Wij roepen iedereen op om eens te kijken naar wat wordt meegegeven aan de kinderen 

naar school. Denk er eens over na of dit misschien anders kan. (broodtrommel, dopper, 

herbruikbare zakjes etc.). 

 

Kortom we gaan weer aan de slag en gaan er voor zorgen dat we aan het einde van het 

schooljaar een certificaat van de ECO-School mogen ontvangen omdat alle doelstellingen 

voor 2022-2023 door De Paradijsvogel zijn behaald. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het ECO-Team 


