Mostips
September: gebruik van koekendoosje en brooddoos
Mosnieuws…
wisten jullie dat…
wij het ontzettend tof vinden dat de koeken zonder papiertje en de
boterhammen
in een doosje met naam zitten!!! Je kan lekkere koeken kopen die niet
afzonderlijk verpakt zijn. Dat zorgt voor veel minder afval.
Volhouden zo…

Oktober: fruitdag
Mosnieuws…
Wisten jullie dat ‘woensdag – fruitdag’ nog steeds de leukste dag van de
week is… omdat we dan samen lekker gezellig smullen van het fruit
dat we van thuis meebrengen.
En op donderdag doen we nog eens gezond. Dan zorgen de school en het
oudercomité voor ons fruit. Dankjewel ook aan de schilouders!

November: sorteren
Mosnieuws…
Wisten jullie dat…
wij afval op school sorteren? Wij krijgen daarvoor nog
steeds de hulp van MOS – juf Martine die met haar
‘havikjes – helpertjes’ het gesorteerde afval in de klassen
ophaalt. Super !!!

December: ramen en deuren sluiten
Mosnieuws…
‘Ramen en deuren sluiten… houdt de koude buiten’. Zullen we daar alvast op
letten in deze koude periode? Op school zullen de ‘havikjes – helpertjes’ er ons
zeker aan herinneren!

Januari
Mosnieuws…
Brrrrrrrrrrr… koud buiten!! Ook de dieren moeten kunnen
overleven. Hierbij denken we vooral ook aan de vogeltjes. Daarom
zorgen we samen voor voedselkettingen, vetbollen,… om aan de
voederplanken en de vogelhuisjes te bevestigen.

Februari: dikke truiendag
Mosnieuws…
De Dikke-truiendag herinnert sinds 16 februari 2005 (het
‘kyotoprotocol’) iedereen aan de afspraken van dat belangrijke
verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van
broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties
kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.
Let op: slechts één graad minder volstaat voor een beter
klimaat.
Wij zullen deelnemen aan deze actie op (datum) Haal je dikke
trui maar alvast uit de kast!

Maart: licht,…
Mosnieuws…
Heb je gemerkt dat de dagen al aan het lengen zijn?
Maar wisten jullie dat… lichten (en lichtjes) zomaar laten branden,
je heel veel energie kost? Geef de energriezels geen kans dus…
doven die lichten.
Op school zullen de ‘havikjes – helpertjes’ er ons zeker mee aan
herinneren!

April: Zappa – actie
Mosnieuws…
Vandaag hebben wij allen ons beste beentje voorgezet om Brecht
proper te maken. Wij deden mee aan de Zappa – actie. Heel wat
zwerfvuil hebben wij verzameld. Hopelijk blijft het nu heel lang
netjes!

Mei: respect voor de natuur
Mosnieuws…
wat is de lente toch mooi. Ook onze leilindes hebben
alweer frisse groene blaadjes. De vogeltjes fluiten en
heel wat bomen staan al in bloei, laat ons eens stilstaan
bij deze pracht. Geniet hiervan en ga respectvol om
met moeder natuur!

Juni: spaarzaam omgaan met water
Mosnieuws…
vakantietip: wees spaarzaam met drinkbaar water

