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KCO nieuws

Levende boeken in bibliotheek Oosterbeek

Suggestie voor uw vrije zaterdagmiddag: u

kunt zaterdag 17 september van 12:30 tot

16:00 ‘levende boeken’ vragen stellen. Diverse

mensen waar vooroordelen over zijn,

beantwoorden geduldig al uw vragen. Behalve

oa. een non-binair persoon, iemand in de

schuldsanering, een autist zit daar ook onze

collega leerkracht EN klimaatactiviste Etske. U

kunt al deze mensen vragen wat u wellicht

altijd al wilde weten. “Hoe is dat nou?

Klimaatactiviste zijn”

Klik voor meer informatie op deze link en kom

as zaterdagmiddag gezellig langs de bieb een

‘boek’ lezen.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 23-09 Startparade

- 23-09 Pleinrangersbijeenkomst

- 26-09 Medezeggenschapsraad

- 28-09 Start verkoop kinderpostzegels

- 01-10 Kledingbeurs

- 05-10 Start kinderboekenweek

- 13-10 Studiedag alle leerlingen vrij

PMD afval

Het afval dat wij als school

produceren wordt gezien als

bedrijfsafval. Wij kunnen het

afval bij de afvalverwerker (nog)

niet gescheiden aanbieden. Dit

geldt niet voor papier.

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot. In

elke groep staat een kartonnen PMD bak. Wij

maken de leerlingen bewust van de

hoeveelheid PMD dat wekelijks tussen het

afval belandt. PMD verzamelen we en zetten

het 1x per week aan de straat.

In elke groep is aandacht voor PMD en we

maken concreet welk afval voor welke bak is

bestemd. Wij maken de kinderen bewust dat

afval ook als grondstof aangeduid kan worden

waardoor het kan worden hergebruikt.

We kijken een aantal weken lang hoe groot het

volume is van het verzamelde afval (grondstof)

en op basis daarvan kan er besloten worden

om speciale bakken te kopen.

De gemeente Renkum is in conclaaf om alle

scholen en verenigingen de 4 afvalstromen te

laten scheiden, maar dat duurt nog minstens

een half jaar.

Zonnepanelen

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de

zonnepanelen die op ons dak zijn geplaatst. In

totaal zijn er 336 panelen geplaatst die met

elkaar 127,68 kWp opleveren. Hiermee

kunnen in vergelijking 30 huishoudens, bij

normaal gebruik, een jaar lang van stroom

voorzien worden. In de centrale hal komt een

scherm waarop inzichtelijk wordt gemaakt

hoeveel stroom er wordt opgewekt. Een mooi

voorbeeld voor de leerlingen die op weg zijn

naar een duurzamere wereld.

28 september Kraanwaterdag

We hebben ons opgegeven

voor de Kraanwaterdag op

woensdag 28 september. Het

is goed wanneer uw

kind(eren) deze dag

kraanwater mee naar school neemt. Deze dag

staan we stil bij:

https://veluwezoom.op-shop.nl/5057/living-library-ontdek-een-onbekende-wereld/17-09-2022
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1. Zoet water zal steeds schaarser worden

door vervuiling en klimaatverandering. Wees

er zuinig mee. Dus: korter douchen, maar ook

kennis over impact van bv katoen, chocola,

rundvlees etc.)

2. Kraanwater is erg gezond en verbruikt

weinig water. (1 kilo suiker heeft 1500 liter

water nodig, dus een liter frisdrank heeft

minstens 50 liter water nodig om gemaakt te

worden. )

3. Wees je bewust van de belangrijkheid van

water voor mensen, plant en dier

4. Drink je water , dan heb je helemaal geen

afval. (haal het gewoon vers uit de kraan van

je klas), zelfs geen PMD.

Deze duurzame boost is weer een mooie

bewustwording bij onze kinderen Op de

website vind je meer informatie.

https://www.kraanwaterdag.nl

Schoolfruit

Komende week, op maandag,

ontvangen we watermeloen, appel

en peer. Dinsdag wordt de

watermeloen gesneden door een

fruitouder.

Heel erg bedankt alvast voor deze hulp. U kunt

ook fruitouder worden en ons helpen bij fruit

dat moet worden klaargemaakt. Opgeven kan

bij jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

Ouder informatieavond

De ouderinformatieavond is

goed bezocht. Het was leuk om

de ouders direct of indirect te

ontmoeten. Wij kijken terug op

een geslaagde avond.

https://www.kraanwaterdag.nl/
mailto:jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

