Voorbeeldbrief voor de ouders over afvalvermindering en afval scheiden
Beste ouders, verzorgers
Vanaf (datum) gaat onze school aan de slag met afval. We willen op school minder afval en we willen
afval scheiden, zodat de waardevolle grondstoffen waar alles van gemaakt is opnieuw gebruikt
kunnen worden. Op school komen aparte bakken voor (kies: papier, GFT, plastic/metaal/drinkpakjes
(PMD)) naast de bak voor restafval. Eigenlijk net als thuis. De kinderen krijgen les over afval en met de
hele school houden we bij hoeveel afval we produceren. Ons doel is xx% minder afval / restafval.
Optie: ook gaan we met de kinderen in de schooltuin GFT composteren, alle GFT bakjes worden
daarvoor iedere dag op een composthoop geleegd.
Wat betekent dit voor u?
 We willen u vragen kritisch te kijken naar wat u uw kind mee geeft naar school. Elke
verpakking wordt uiteindelijk afval. Gebruik daarom liever herbruikbare verpakkingen: een
drinkbeker in plaats van pakjes en blikjes en een broodtrommel voor brood en
versnaperingen. Zo besparen we samen veel grondstoffen.
 Uw kind zal met ideeën en vragen thuis komen over afval. We zouden het fijn vinden als u ook
thuis laat zien hoe afvalscheiding werkt en dit met uw kind bespreekt. Misschien komt u
samen wel op nieuwe ideeën!
 Bij de invoering van het afval scheiden kunnen we uw hulp op school gebruiken. Op (datum)
bent u van harte welkom om te helpen in de klas en op (datum) gaan we met de kinderen aan
de slag met opruimen op en om de school. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw
kind.
Als school vinden we het belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen. We vinden
het leuk om daar op deze manier invulling aan te geven en hopen dat u ons wilt helpen om het afval
verminderen en scheiden tot een succes te maken!

Hartelijke groet!

Namens het team

