We willen ons met onze leerlingen inzetten voor een beter milieu en hen bewustmaken van de
invloed die zij zelf hebben op de vervuiling van de aarde. Een beter milieu begint immers bij jezelf.
Daarom hebben wij ook bewust gekozen voor het traject Klimaatschool 2.0.. Hierbij kunnen wij
rekenen op professionele begeleiding met steun van het IOK en de provinciale MOS- begeleiders, vzw
Djapo, Kenniscentrum Energie van Thomas More en de Energiesnoeiers.

Maak kennis met Fozzie. Hij daagt onze leerlingen uit met verschillende opdrachten.

“Word een energieweter”, was de eerste uitdaging die de Klavertjes voorgeschoteld kregen van
Fozzie. In elke klas gingen de leerlingen op hun niveau aan de slag met het thema “energie”.

We kunnen op onze school genieten van veel ruimte en groen. Daarom heeft Fozzie de juffen en
leerlingen uitgedaagd om dit schooljaar vaker buiten te leren. Buiten leren, buiten spelen en buiten
bewegen is leuk en heeft een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties. Leerlingen leren op
deze manier op onderzoekende en speelse wijze én de lessen kunnen gecombineerd worden met
bewegen.

In het kader van het project klimaatscholen wilden we onze leerlingen tijdens de eindejaarsperiode
anders laten kijken naar cadeautjes. Met de actie ‘Haal een cadeautje uit jouw kast’ combineerden
we zorg dragen voor het milieu met het steunen van een goed doel. We vroegen onze leerlingen dit
jaar geen kerstcadeautje voor hun medeleerlingen te kopen. Ze namen thuis iets uit de kast om het
een tweede leven te geven bij één van de medeleerlingen. De opbrengst van deze actie ging in het
kader van de warmste week van Studio Brussel naar Feestvarken vzw.

Onze leerlingen van het 2de leerjaar hebben in de maand januari deelgenomen aan een
milieuproject, samen met de twee andere Herenthoutse scholen. Er werden acties op school gedaan
en ook thuis werden er opdrachten of acties uitgevoerd.
Ze werkten gedurende 2 weken rond verschillende thema’s : water, afval, energie en duurzame
ontwikkeling. Het project werd afgesloten met een theatervoorstelling. Op vrijdag toonden de
leerlingen van het 2de leerjaar hun acties aan de andere leerlingen.

We hebben al veel geleerd over energie, maar de volgende stap is ook op school duurzaam
omspringen met energie. We trachten de de energievreters de school te verjagen en kijken kritisch
naar onnodig energieverbruik. Op 17 februari hebben we deelgenomen aan DikkeTruienDag. Op
deze dag dachten onze leerlingen na over onnodig energieverbruik. Samen met de leerlingen van de
leerlingenraad hebben we acties opgesteld voor Superfozzie. In elke klas wordt er wekelijks een
leerling aangeduid als Superfozzie. Deze leerling zorgt die week dat er in de klas geen energie
verspild wordt.

In april hebben we een projectweek georganiseerd rond verkeer en het klimaat. Fozzie heeft de
leerlingen uitgedaagd een groene verkeersexpert te worden. Aan de hand van verschillende
uitdagingen stonden ze doorheen deze week stil bij verkeersgedrag en wat dit betekent voor het
klimaat. We ontdekten de voordelen van stappen en trappen en het belang van duurzame
kilometers. Ook werden de verkeersvaardigheden getraind zodat onze leerlingen klaar zijn om zich
op een veilige manier in het verkeer te begeven. Op het einde van de week hebben al onze leerlingen
een diploma van groene verkeersexpert gekregen, uitgereikt door Fozzie.

De kinderen gingen aan de slag en onderzochten wie met de fiets komt, wie te voet en wie met de
auto of de bus. Waar wonen we, waar werken onze ouders en verandert dit alles de manier waarop
we ons verplaatsen ?

We hebben
ondervonden dat bewegen gezond is. Stappen en trappen is niet alleen goed voor het milieu, maar
ook goed voor onze gezondheid !

Op woensdag hebben we de nadelen van uitstoot door voertuigen kunnen ervaren en onderzoeken.
Elke woensdag eten wij fruit op school. Staan we altijd stil waar dit fruit vandaan komt en hoeveel
kilometers dit al afgelegd heeft?

Fozzie leerde ons de voordelen van stappen en trappen. Dat moet natuurlijk ook veilig en vaardig
gebeuren. Aan de hand van fietsbehendigheidsparcours en de verkeerseducatieve wandelroute
leerden we ons veilig en vaardig in het verkeer gedragen.

