
 
 
 
 
 

JUF HANNE - uit DE GRAANKORREL KRUISEKE 
 

 
De protestborden door het 5e leerjaar van de school 
 
Op de strapdag van 16 september werkten wij rond het thema 'vervoer'. 
We stonden stil hoe wij als leerlingen ons steentje kunnen bijdragen om met dat 
vervoer bewust om te gaan. .  
 
Mijn leerlingen waren alvast overtuigd van het strappen, nu nog de anderen. De 
leerlingen gingen aan de slag om protestborden te maken. Ze zochten slogans 
om de omstaanders te overtuigen minder de auto te nemen in het verkeer. Een 
geslaagde actie! De borden blijven nog even staan en wie weet hebben zij op 
deze manier zo toch nog een paar extra mensen overtuigd om meer te stappen 
of te trappen.  
 
Op onze school wordt sterk ingezet op verbondenheid, zo gaat deze groep 
wekelijks langs in een andere klas om daar te gaan voorlezen. Hoe mooi zou het 
zijn om hun enthousiasme rond duurzaamheid te gebruiken om ook de jongere 
kinderen op onze school warm te maken voor dit onderwerp.  

INZENDINGEN LEERKRACHTEN 
ACTIE DJAPO-KAPITEIN WINOKIO 



JUF CAROLINE - uit ONDERBOUW – KLAVERDRIES DRONGEN

 
In het kader van “Kunst door Drongen 2022” met als thema de vier oerelementen 
en voor onze school water. Maakten we dit kunstwerk met afval rond afval. 
 
JUF ANNELEEN – uit VRIJE SCHOOL HERDERSEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zitten niet stil in het eerste leerjaar en trekken vaak naar buiten voor onze 
lessen. Wanneer we buiten gaan nemen we onze knijpers mee en onze 
handschoenen en ons fluovestje en plukken we onderweg de vuiltjes van de 
straat. Zo proberen we onze mooie planeet te helpen. We houden van een 
propere moeder Aarde. 



JUF BLIJKE – uit visjesklas (K2) FREINET DE BONTE SPECHT 

 
We beluisterden het verhaal 'Thomas redt Lisa', een verhaal over afval in de zee. 
We leerden dat afval in de natuur gooien gevaarlijk is voor de dieren. De kleuters 
gingen meteen over tot actie, wij gaan een opruimactie doen in ons Bonte Bos. 
Wat een leuk idee.  
 
JUF AICHA - uit eendjesklas FREINET DE BONTE SPECHT 
 
Bij onze jongste kleuters leren wij hen in de eerste plaats om goed zorg te dragen 
voor onze natuur door geen afval op de grond te gooien en deze ook netjes te 
sorteren! Dit doen wij adhv het verhaal van 'Wat is er aan de hand in 
Viesvuilland?'. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag, want hun klas is een 
viesvuilklas geworden! Hoe zouden ze dit nu netjes kunnen opruimen? 
We leren sorteren en recycleren! Geen afval meer op de grond en alles netjes in 
de juiste vuilnisbak! 

 
 

 
 



JUF ANJA - uit kikkerklas FREINET DE BONTE SPECHT 
 
In ons klasje besteden wij 
wekelijks aandacht aan het 
klimaat. We willen de kleuters 
bewust maken van het feit dat 
wij al heel veel kunnen doen 
om voor onze aarde te 
zorgen. Dit doen we meestal 
door middel van toneeltjes. 
Zo onthouden de kleuters het 
best van wat we kunnen doen. 
Ze kunnen dit ook zelf naspelen 
in de klas. De elfjes speelden 
een toneel. Er is een elfje ziek 
door alle vuile luchtjes.  
 
 

Kan de elfendokter helpen? Wat kunnen we doen aan alle vuile luchtjes? En 
waarom zijn bomen broodnodig? We hebben het verhaal van Djapo gebruikt en 
wat aangepast: "Last van vuile luchtjes" 
 
Ook komt bij ons in de klas de klimaatdokter langs om de problemen te 
bespreken...want onze aarde is ziek. De klimaatdokter geeft tips en de kleuters 
helpen mee door het goede te doen. Alle kleine beetjes helpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUF SARA – uit Kapitein Winokio klas ‘t KERSENPITJE WAARSCHOOT 
 
Hoe wij werken in de Kapitein Winokioklas rond duurzaamheid en moeder 
Aarde. We leren sorteren: plastiek stoppen we in de vuilbak: Estée PMD, papier 
in Vladimir Papier en ons groen afval: jerom de compostworm en restafval 
daarvoor hebben we ons Chantal.  
Duurzaamheid leggen we uit adhv duurzaam speelgoed. Op de foto zie je een 
bed gemaakt uit houten blokken die gemaakt zijn uit gerecycleerd hout.  
Zo proberen we op hun jonge leeftijd toch stil te staan bij hoe we zorg moeten 
dragen voor onze aarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUF LEENTJE – uit BASISSCHOOL ZELE-HEIKANT 
 
Wij maakten samen met de bijenklas (K1) een 
echt egelhuisje om egeltjes te laten 
overwinteren. Omdat egeltjes het hard te 
verduren krijgen door verschillende soorten gif, 
wildrijdende robotmaaiers en auto's willen we 
ze op deze manier toch helpen.  
Via de link een fragmentje uit onze activiteit. 
Op de foto zie je hoe we met de bolderkar 
zochten naar een geschikte plaats voor het 
huisje. 
 

 
 
 

https://youtube.com/watch?v=zOTyrv1sx-w&feature=share


JUF KRISTIEN – uit SINT PAULUSSCHOOL UKKEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al verschillende jaren werken wij een thema uit waar Gloob telkens in mee doet. 
Dit jaar gaan we op expeditie naar geluk. Gloob is zijn sterren kwijt, maar de 
kinderen kunnen helpen om de sterren terug te verdienen. Één van de sterren is 
dat de kinderen kunnen helpen door afval om te ruimen als ze op uitstap gaan. 
Zo zorgen wij toch voor moeder aarde!?  
 
JUF LIES – uit Rikki en kikkerklas KASparSCHOOL REKKEM 
 
Wij tonen heel graag hoe wij in onze klas werken rond bewustzijn en zorg voor 
Moeder Aarde.  

Vorig jaar werkten we een volledig thema uit in het thema: ‘wereldwijd 
verbonden’. Elk thema maken we een brainstorm van het thema. 

We knutselden een mooie grote wereldbol.  
Wij werkten met het prentenboek ‘Als een boom’.  
Het prentenboek sluit perfect aan bij het thema en de leefwereld van onze 
kleuters. 

Het thema en het boek leren ons vooral dat een mens eigenlijk is zoals een 
boom. Jouw ruggengraat is als de stam van een boom, jouw armen en handen 
zijn de takken, jouw voeten de wortels. We maakten een kunstwerk: een bos vol 
verschillende bomen. Elke kleuter mocht uit het boek een boom kiezen die bij 
hem past en deze tekenen en schilderen. Alle bomen samen vormen een groot 
bos. 



Alle bomen samen vormen één sterk bos, net zoals wij met alle leerlingen ook 
één familie, één gemeenschap vormen. We zijn allemaal verbonden met 
elkaar. Ook wij op de KASPARschool moeten elkaar beschermen en helpen waar 
dat kan, geen enkele boom mag alleen staan. Daarom gaven we alle leerlingen 
van de andere klassen nog een opdracht. Ze moesten van zichzelf een boompje 
maken, dat we op de rand van onze wereldbol kleefden. 

Alles en iedereen op de hele wereldbol is uiteindelijk verbonden met 
elkaar. Daarom is het zo belangrijk om goed te zorgen voor Moeder Aarde.  

Respect voor de natuur! Respect voor elkaar! We maakten 2 jaar geleden een 
leuk filmpje over respect! Dit herhalen we elk jaar opnieuw. Het is zo belangrijk. 

Ben je benieuwd naar onze muzikale talenten? Kijk gerust naar het filmpje via 
deze link: Respect  

https://drive.google.com/file/d/1ZORseT02NrTAfjrk_XSKIt-Q6--WhQi3/view?usp=sharing


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JUF NATHALIE – uit LEEFGROEP 1 FREINETSCHOOL DE SPEELPLANEET 
 
We doen eigenlijk zo veel dingen; wat het heel moeilijk maakte om een foto te 
sturen.  

Op onze collage zie je: 
 
Foto 1: Duurzaam omgaan met consumptie: we gaan langs bij lokale handelaars, 
afvalvrije winkel, kringloopwinkel om onze spullen voor school te halen. Ook 
doen we vaak een oproep naar 2e handsspullen of om spullen te gebruiken van 
onze ouders vb. decoratiemateriaal voor een schoolfeest. 
  
Foto 2: Zorgen voor dieren: we hebben een eigen boerderij op school waardoor 
we dagelijks instaan voor de verzorging van de dieren, we hebben ook een 
insectenhotel, een natuurgebied met 2 eekhoorn en egels, een wilde 
bloementuin voor de vlinders en we helpen jaarlijks bij de paddenoverzet. 



Foto 3: We hebben een eigen moestuin waar we onze eigen groenten oogsten. 
Met de oogst maken we lekkere dingen klaar of verkopen we deze in ons 
winkeltje. We hebben ook een plukweide met frambozen, aardbeien en andere 
bessen waar we tijdens de speeltijd kunnen van smullen. 
  
Foto 4: We zijn bezig met het maken van ons eigen “Plukboek”. Met alles wat we 
in de natuur kunnen plukken, gaan we kokkerellen. Zo maken we 
walnootcupcakes, lavendellimonade, rozemarijnsiroop,…. 
  
Foto 5: We hebben een heel groen domein om in te spelen en te ravotten. Het 
liefst spelen we natuurlijk in de modder, klimmen we in de bomen en maken we 
kampen. 
  
Foto 6: Jaarlijks doen we mee aan zwerfvuilacties zowel op de school als in de 
buurt. Onze superhelden zijn hier aan het kijken wat hun buit is. 
 
JUF SARAH LINDE – uit De Vlotte Vlotjes LEEFSCHOOL HEYERDAHL 
 
Het jaarthema van onze school is 'Gigantisch groen'. Als team beslisten we dat 
elke leefgroep 5 concrete klimaatdoelen moest stellen, in bijlage kan je die van 
de Vlotte Vlotjes vinden. Zij kozen deze zelf aan de hand van een brainstorm.  
De jongste en oudste kleuters van leefschool Heyerdahl werken tijdens 
klasdoorbrekende ateliers rond de vertelplaten van het MOS.  



 

We nemen de afvalgrijpers steeds
mee als we met de klas op stap
gaan en maken de buurt proper.

We sorteren ons afval in de juiste
vuilbak en hergebruiken zoveel
mogelijk.

Water sparen door de kleine knop
te gebruiken aan het toilet en de
kraan altijd dicht te draaien.

Regenwater opvangen om de
plantjes water te geven of mee te
spelen in de modderkeuken.

We gaan bij voorkeur te voet als
we op stap gaan of nemen het
openbaar vervoer.

DE VLOTTE VLOTJES GAANDE VLOTTE VLOTJES GAAN
GIGANTISCH GROENGIGANTISCH GROEN


