Mooi Schoon startpakket
Starten met afval scheiden en zwerfvuil ruimen
Om goed te beginnen met afval scheiden ontvangt u het Mooi Schoon-startpakket met daarin alle
middelen die u kunt gebruiken om uw leerlingen en medewerkers uit te leggen wat er gaat gebeuren,
waarom we dit doen en hoe we het afval op de juiste manier scheiden. Zo ook met het zwerfvuil dat de
leerlingen gaan opruimen op het zelf gekozen terrein rondom school.
Introductie op school
Het startpakket bevat de volgende onderdelen. U kunt deze middelen inzetten om het afval scheiden en
zwerfvuil ruimen op uw school met succes te introduceren.
Middelen

1

Posters
Er zijn vijf posters beschikbaar die
inspirerende weetjes bevatten en
achtergrondinformatie bieden. Deze kunt
u ophangen bij de prullenbakken die u
in de lokalen, lunchruimte en in school
heeft geplaatst.

2

Zwerfvuil verzamellijst voor
leerlingen
Sorteerlijst voor leerlingen die zij kunnen
gebruiken tijdens het opruimen van
zwerfvuil op het geadopteerde terrein.

3

Stickers (gft, pmd, papier en rest)
U ontvangt stickers van elke afvalsoort
met voorbeelden van het afval dat
hierbij hoort. Deze kunt u samen met de
leerlingen op de prullenbakken in school
plakken als extra geheugensteuntje om
het afval juist te scheiden.

4

Facebook-post
Bij de aftrap in september deelt elke
deelnemende school ditzelfde bericht op
Facebook.

5

Uw nieuwsbrief
Informatie voor de ouders over de pilot
zodat ze er thuis met de kinderen over
kunnen praten.

Onze school is Supporter van Mooi Schoon!
Wij doen mee aan de pilot afval scheiden op
school. Vanaf vandaag gaan al onze leerlingen
afval goed scheiden in gft, pmd en oud papier.
Ook wordt er regelmatig rondom school een
opruimactie gehouden om zwerfvuil tegen te
gaan. Op deze manier leren de kinderen dat
afval een waardevolle grondstof is en dat de
berg restafval een stuk kleiner kan.
Wij gaan aan de slag: trots op een schone
school!
Meer over de pilot:
http://www.mooi-schoon.nl/jong-geleerd-is-oudgedaan/basisonderwijs/pilot-afval-scheiden/

