
 
 

MOS 

We dragen samen zorg voor het milieu! 

 

Beste ouder, 

De voorbije weken werkte de hele school een MOS-project uit. MOS staat voor “milieuzorg op 

school”. MOS is tevens een gesubsidieerde organisatie die scholen begeleidt in het maken van 

milieuvriendelijke en duurzame keuzes. In het kleuter en de lagere leerjaren werd er gewerkt rond 

afval verminderen en sorteren. In de hogere leerjaren lag de focus al meer op de klimaatverandering 

en energie. 

Zorg dragen voor het milieu vraagt meer dan een tijdelijk project. Daarom werkten we een aantal 

afspraken uit voor de hele school. We vragen dan ook graag jullie medewerking. 

• Tijdens de speeltijden drinken we voortaan enkel water uit een drinkbus. Plastic flesjes 

worden geweerd. Gelieve uw kind dus te voorzien van een herbruikbare drinkbus. 

• In de kleuterafdeling werken we na de krokusvakantie graag met koeken in 

grootverpakkingen. Dit vermijdt heel wat verloren plastic doosjes en vele kleine 

plastic verpakkingen. Bovendien is deze keuze ook budgetvriendelijk. We zouden 

de kinderen telkens willen laten kiezen tussen 2 soorten koeken. Wie graag 2x 

fruit meebrengt of een zelfgemaakte koekjes of gebak, mag dit uiteraard nog 

doen. Doel is vooral individuele plastic verpakkingen te weren. 

Aan de ouders van de kleuterafdeling willen we dan ook vragen om na de 

vakantie een pak koeken mee te geven waarin de koekjes niet nog eens 

individueel zitten verpakt. De juf zal dan telkens uit 2 pakken aan alle kinderen die dit wensen 

een koekje uitdelen. Gelieve koeken te voorzien met niet al te veel chocolade. In geval van 

vragen kan je steeds terecht via mail bij de juf van de klas. 

 

 

 



 
 

• Aan leerlingen die boterhammen meebrengen ‘s middags vragen we 

gebruik te maken van een boterhammendoos en geen aluminium of 

plastic folie. Ook in de boterhammendoos vragen we geen folie te 

gebruiken.  

• Zowel in kleuter, onderbouw en bovenbouw wordt goed gesorteerd. GFT, P+MD, papier, 

restafval en batterijen krijgen elk hun eigen plek. We werken hiervoor met opvallende 

symbolen op elke vuilnisbak en een afvalpolitie. De afvalpolitie zijn leerlingen die samen met 

Anneke en Ria rode stickers mogen uitdelen wanneer er niet goed wordt gesorteerd. Laat uw 

kind dit thuis gerust ook doen. Hoe vaker er gesorteerd wordt, op school en erbuiten, hoe 

beter. Hieronder ziet u enkele van de pictogrammen die we op school gebruiken. 

• Wat het energiebesparende luik betreft, besteden we extra aandacht aan het sluiten van 

deuren en doven van de lichten. In de loop van 2019 zal de school bijkomend zonnepanelen 

laten installeren.  

 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

Galatea Goudeseune 

Directeur Onze School 

 

 

 
 

 

 

Modest houdt van de rest. Renée houdt van P+MD. 

 

Jeroen houdt van groen. 


