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Warme truiendag 2013

Beste leerkracht,
Nederland viert op 8 februari 2013 weer Warme Truiendag!
Op veel scholen krijgen de kinderen bijzondere lessen
over energie en klimaat en vinden op verschillende locaties
activiteiten plaats.
Er zijn verschillende activiteiten te vinden op de website;
http://www.warmetruiendag.nl/wat-kun-je-doen/op-school
Ook jullie school heeft zich aangemeld om mee te doen.
Milieueducatie heeft voor u het volgende pakket samengesteld:
•

Groep 1 t/m 4: “Wie is het dikst aangekleed?” (zie bijlage)

Warme Truiendag is
simpel: zet de
verwarming een
graad lager, trek
een trui aan en
bespaar 7% energie

Vraag aan de kinderen om op deze dag zo dik mogelijk
aangekleed naar school te komen. Wie heeft de meeste laagjes
over elkaar?
Maak een foto en stuur het op naar
milieueducatie.po@denhaag.nl
Een hele klas dik ingepakt mag natuurlijk ook.

•

Groep 5 t/m 8; “energiegebruiker of energievreter ?” (zie bijlage)
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Ga de school door en zoek uit welke apparaten de meeste
energie verbruiken. Wat zijn de grootste energievreters? Wat zou
je kunnen doen om minder energie te verbruiken op school?
Maak een warme truien “Loesje” (zie bijlage)
Verzin voor jullie school of klas een motto en zet het in de
“warme trui marker”.
Stuur dit op naar milieueducatie.po@denhaag.nl en we zetten ze
op onze site.
De mooiste kreet verdient een prijs

•

Groep 1 t/m 8; “Pak de school in of samen heel Den Haag!” (zie bijlage)

Kunnen jullie de school warm houden?
Neem allemaal alle sjaals mee van thuis
en knoop ze aan elkaar.
Hoe vaak kunnen jullie de school inpakken,
of het schoolplein, of het fietsenhok of…
Kunnen we met alle deelnemers het
Stadhuis inpakken?

De uitdaging: Met alle meters sjaals, van alle deelnemers aan
de warme truiendag, heel Den Haag inpakken!
Gemeente Den Haag afdeling Milieueducatie heeft een prijs voor de
origineelste uitvoeringen.
Gaat u de uitdaging aan?
De consulent van Milieueducatie komt graag bij u langs om een toelichting te geven
en mee te denken.
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