De Duurzame School

Kindcentrum als maatschappelijke onderneming
De duurzame school is de samenwerking van de onderwijsorganisaties ATO, Signum, Stg.
Leijestroom en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij werken samen om duurzame ontwikkeling op
basisscholen vorm te geven door elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Deze nieuwsbrief is
bedoeld om alle basisscholen te informeren.

Nieuwsbrief juni 2016
De eerste goede voorbeelden voor de duurzame
school zijn verzameld.

Het idee is om goede voorbeelden van duurzaamheid bij de scholen uit de
stad ‘s-Hertogenbosch en landelijk te verzamelen en te beschrijven. Door elkaar te inspireren en van elkaar te leren, kan duurzaamheid op basisschool
een impuls krijgen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de basisscholen zelf aan zet zijn en bepalen op welke wijze zij willen participeren.
Als voorbeeld: klimaatspel, zie achterzijde.

18 scholen doen al mee!

In het voorjaar 2016 is aan diverse basisscholen gevraagd om te participeren in De Duurzame School. Inmiddels hebben 18 scholen aangegeven dat
zij mee willen doen. Er is een flyer gemaakt met thema’s die hierbij aansluiten. Veel scholen zijn actief met een of meer thema’s die hierin genoemd
staan.

We komen ook bij u op bezoek.

Elly Vermaat neemt namens de onderwijsorganisaties met uw school contact op. Zij is projectleider en verzamelt duurzame initiatieven. Elly maakt
een afspraak om De Duurzame School toe te lichten en te kijken welke werkwijze/ thema’s van de school hierbij aansluiten.
De inspirerende voorbeelden worden in eerste instantie opgehaald bij de basisscholen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch zelf. Deze worden aangevuld
met landelijke initiatieven. Duurzame ontwikkeling wordt als thema breed
benaderd. Om een indruk te krijgen van de onderwerpen/ thema’s die aansluiten bij De Duurzame School ontvangt u de flyer.

Meer initiatieven:
- Klimaatspel							www.hetrondeel.nl
KC Het Rondeel heeft de landelijke prijs van de klimaathelden gewonnen.
De ideeën die door de kinderen zijn bedacht waren vernieuwend en prijzenswaardig. Hierbij van harte proficiat met deze prijs! Het klimaatspel is gemaakt door leerlingen van BS Het Rondeel en is nu klaar om te spelen. Dit is
een goede aftrap voor duurzaamheid op school. Door de gemeente is voor
elke school is een exemplaar beschikbaar gesteld. Een uitdagend spel dat je
de ogen opent en geschikt is voor groep 7 en/of 8. U ontvangt het spel bij
het bezoek van Elly Vermaat aan uw school.
- Samen met Ondernemend Onderwijs www.ondernemendonderwijs.nl
De Duurzame School werkt samen met Ondernemend Onderwijs om ondernemende activiteiten aan leerlingen aan te bieden die aansluiten bij duurzaamheid en de ontwikkeling van twentyfirst century skills.
- School en buur beleven de natuur		
www.rijkenvermaat.nl
Dit boek is het resultaat van de conferentie ‘School en buur beleven de
natuur’, die op 15 april 2015 werd georganiseerd bij BBS Nieuw Zuid en is
voor alle basisscholen beschikbaar. Hierin staat het groene arrangement
beschreven w.o. het inrichten van een groen schoolplein, NME- leerroutes,
groene naschoolse activiteiten, groene wijk-activiteiten. Iedere school die
meedoet heeft een biodiversiteitsoort gekozen en een NME- coördinator
aangesteld met taakuren.
- IVN- Cursus natuur(groot)ouders
www.ivn-s-hertogenbosch.nl
Heeft u interesse in de natuur en wilt u de leerkracht ondersteunen bij
natuur-activiteiten op school, dan kunt u zich aanmelden voor een interessante en speelse cursus die in het najaar wordt verzorgd. U ontdekt op deze
wijze meer over de natuur in uw eigen omgeving. We zoeken enthousiaste
ouders, opa’s en oma’s! Vind je het leuk om iets met kinderen te doen, houd
je van de natuur?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar:
natuuroudercursus@ivn-s-hertogenbosch.nl of jacowijs@gmail.com.

