	
  

BIO(=)LOGISCH
Een warm hart voor het milieu!

* Groene school
Op ontdekking in de Bioklas
Onze leerlingen kunnen in een heuse bioklas terecht voor allerlei
activiteiten zoals planten en dieren verzorgen, natuurexperimenten uitvoeren,
van eigen oogst lekkere hapjes maken, natuurboeken raadplegen…

Aan het werk in de schooltuin
Op onze unieke schooltuin zijn wij heel fier. De leerlingen leren er ecologisch
tuinieren en de kippen van “Villa Kakelbont” verzorgen. Zij kunnen er bij goed
weer komen spelen en zo op een speelse manier voeling met de natuur krijgen.

Bomen op de speelplaats
De bomen op onze speelplaatsen zorgen niet alleen voor vergroening, maar laten de
kinderen ook echt mee de wisseling van de seizoenen volgen.

Klasdieren
In enkele klassen zijn er klasdiertjes waar de kinderen maar al te graag voor zorgen.
Tante Linda heeft een vogeltje, tante Nicky heeft enkele vissen en in het 4de en het 5de
leerjaar wonen enkele cavia’s.

* Miliezorg Op School (MOS)
Lagere schoolkinderen worden erg aangesproken door de milieuproblematiek: in allerlei
lessen en projecten wordt gewerkt rond milieu. Samen met de leerlingen proberen we het
afval op school volledig te sorteren. Dit zowel in de klas, in de eetzaal, op het secretariaat als
op de speelplaats. Zo worden papier, glas, batterijen, organisch afval en restafval
gescheiden verzameld. Organisch afval wordt volledig gerecycleerd in de eigen schooltuin.
We proberen de kinderen bij te brengen dat afval in de eerste plaats moet vermeden
worden.
* Het verbruik van drank uit blik, brik of plasticverpakking is op onze school niet
toegelaten. Aan de ouders vragen water of vruchtensap mee te geven in een
drinkbus of in een goed afsluitbare drinkbeker.
* Boterhammen horen thuis in een brooddoos. Aluminiumfolie is duur en
milieuonvriendelijk, dus niet welkom op onze school.
* Ook op het verbruik van papier kijken wij nauwlettend toe.
We verzamelen ‘kladpapier’ voor een tweede gebruik en al onze kopieën worden
recto-verso en op gerecycleerd papier genomen.
Zowel de kleuter- als de lagere school behaalde reeds enkele MOS-logo’s waar we erg trots
op zijn!

* Leuvense klimaatscholen
Dikketruiendag
Elk jaar doen we mee met de dikketruiendag. We zetten die dag niet enkel de
verwarming een paar graden lager, maar gaan ook telkens op zoek naar een leuke
nieuwe actie.

Klimaatraad
Er gaat een afvaardiging van de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar onze
standpunten inzake milieu verdedigen op de klimaatraad.

Opruimactie
We nemen jaarlijks deel aan de opruimactie in Leuven. Zo dragen ook wij ons steentje
bij aan een proper Leuven! Niet te geloven wat we altijd weer verzamelen…

Uitstappen te voet of met de fiets
Uitstappen proberen we zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. We hebben
op school ook enkele fietsen ter beschikking.

