Extra nieuws voor Afvalvrije scholen

Bekijk de webversie

Extra nieuwsbericht - juni 2021
Hoera! we mogen weer een school toevoegen aan de groep
Afvalvrije Scholen in Dordrecht. In september wordt de Oranje
Nassauschool ook een Afvalvrije School!
In de volgende nieuwsbrief kun je meer lezen over de feestelijke
start en de aanpak van deze school.

In dit extra nieuwsbericht:
Lees je wat Afvalcoach Astrid van HVC voor jullie kan betekenen;
Hoe je aan zakken kunt komen voor plastic afval;
Een tip over het inleveren van grof vuil;
En welke verdiepingslessen Weizigtvoor jullie in de aanbieding heeft!

Oproep!
Graag ontvangen we voor het einde van dit schooljaar het leerlingenaantal
van het schooljaar 2021-2022.
Met deze gegevens kan HVC nakijken of het aantal leerlingen overeenkomt met
de kosten die voor jou school berekend worden.
Stuur het overzicht van het aantal leerlingen naar: s.den.ouden@dordrecht.nl

Vraag het Astrid
Wil je de hoeveelheid drankverpakkingen en plasticverpakkingen verminderen, maar gaat het
moeizaam? Of wil je weten wat je kunt doen aan fruitvliegjes?
Vraag advies aan Astrid! Zij is de Afvalcoach van HVC en helpt veel scholen in Nederland bij het
afvalvrij worden. Maak gebruik van de ervaring en kennis die zij heeft!
Hulp nodig van Afvalcoach Astrid? Neem dan voor het maken van een afspraak contact op met
Saskia den Ouden van Weizigt via: s.den.ouden@dordrecht.nl

Hoe kom ik aan zakken voor plastic afval?
Alle Afvalvrije scholen kunnen via de Klantenservice van HVC afvalzakken aanvragen voor
plastic, blik en drankkarton. Noem daarbij wel dat je een Afvalvrije School bent.
Is dat te veel gedoe? Dan kun je dit afval verzamelen in een eigen doorzichtige zak. Het is
belangrijk dat de zakken doorzichtig zijn. HVC kan in 1 oogopslag zien of het juiste afval
(plastic, blik en drankkartons) in de zak zit. Bij alle scholen in Dordrecht wordt dit afval nu elke
week opgehaald.
Staat je school in de wijk Stadspolders of Dubbeldam? Dan wordt de container 1x per 2 weken
geleegd. In deze twee wijken hebben bewoners een oranje rolcontainer waar meer volle zakken
inpassen en die daarom minder vaak geleegd wordt.

Klantenservice HVC

Met de bezem erdoor!
Voor de start van de zomervakantie opruimen en schoonmaken. Dat levert je vast wat groter
afval op!
Omdat jullie meedoen aan de Afvalvrije School mag de school, net als een huishouden, grof
afval inleveren op het afvalbrengstation. Bedrijfsmatig afval zoals: cartridges, een digibord,
schoolmeubilair enz. mogen niet ingeleverd worden.
Wel of geen grof vuil?
De beheerder van het afvalbrengstation bepaalt uiteindelijk of het grof afval ingeleverd kan
worden. Weet je niet zeker of je het grof afval naar het afvalbrengstation mag brengen, neem
dan eerst contact op met de klantenservice van HVC en noem daarbij dat je een Afvalvrije
School bent.

Klantenservice HVC

Verdiepingslessen voor Afvalvrije scholen
Exclusief voor Afvalvrije Scholen biedt Weizigt voor het
schooljaar 2021-2022 onderstaande verdiepende lessen aan.
De lessen worden op school door een gastdocent gegeven.
We bieden een beperkt aantal lessen aan. Interesse? Neem
dan snel contact op met Weizigt via educatieweizigt@dordrecht.nl

Kaarsen maken
Patatjes in de frituurpan gebakken of de oliebollen voor Oud &
Nieuw? Wat te doen met de plantaardige olie die over is?
Olie uit de keuken verdwijnt nog te vaak in het riool. Slecht
voor het milieu en een doorn in het oog van de riooldienst en
waterzuiveraars.
In deze les leren de leerlingen waarom olie niet in het riool
hoort en wat hier de circulaire waarde van is, boordevol
bruikbare energie. De leerlingen maken een circulaire
geurkaars.
Deze les/workshop wordt op school verzorgd. Voor groepen 5 t/m 8.
Inschrijven is mogelijk tot en met december 2021. Interesse? Meld je dan snel aan!

Wormenles
Wormen zijn wonderlijke dieren zonder ogen, oren of pootjes.
Ze spelen in de natuur een hele belangrijke rol in het recyclen
van organisch materiaal.
Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen hoe deze dieren
leven en hoe ze zorgen voor een gezonde bodem.
De leerlingen gaan buiten op zoek naar wormen. Ze richten een echt wormenhotel in om het
leven van de worm goed te bestuderen. De wormenles is geschikt voor de groepen 3 en 4. De
Dordtse biologe Biokaatje verzorgt deze exclusieve les.

Sarah's Wereld
Duurzaamheid is voor de meeste leerlingen een groot
en lastig begrip. Het denkbeeldige meisje Sarah helpt de
leerlingen de begrippen 'duurzaamheid', 'consumptief gedrag'
en 'ecologische rugzak' beter te begrijpen.
In Sarah’s Wereld gaan de leerlingen uitzoeken hoe het komt
dat een aantal diersoorten bedreigd worden. Ook laat Sarah
zien wat de stappen zijn om een colablikje te maken. Het
aantal stappen en de impact die het blikje heeft op de wereld,
zijn enorm in vergelijking tot hoe klein het blikje is.
Een onderdeel van de les is dat de leerlingen zicht bewust worden van de keuzes die ze maken
door een winkel simulatie spel. De les bestaat uit een afwisseling van korte filmpjes en
opdrachten die de leerlingen in groepjes maken.
De les is geschikt voor de bovenbouwgroepen. Een gastdocent kan een (deel van) de les
komen verzorgen op school. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen.

Filmclip Sarah's Wereld

Les over voedselverspilling
In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild. Dat
gebeurt in de hele keten: van boer tot bord en van lopende
band tot restaurant.
Ook als Afvalvrije school wil je voedselverspilling natuurlijk voorkomen. Jong leren Eten heeft
alle lespakketten die er rond dit thema zijn op een rijtje gezet.

Bekijk het aanbod

Net zoveel weten als Astrid?

Goed gescheiden afval is beter te hergebruiken. Weet je het
niet meer of twijfel je of iets bij het plastic afval of juist in het
restafval hoort? Kijk dan eens op de handige app van HVC.
Dan weet je straks net zo veel over afval scheiden als
Afvalcoach Astrid!
De app kun je downloaden in de appstore op je smartphone.
Link voor Android telefoon
Link voor Apple Iphone

Ik heb een vraag...
Vragen over de Afvalvrije School? Neem contact op met Saskia den Ouden van
Duurzaamheidscentrum Weizigt: s.den.ouden@dordrecht.nl

Website

Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u educatieweizigt@dordrecht.nl toe aan uw adresboek.

