Brief

Zorg a.u.b. voor onze planeet!
30 januari 2019

Beste ouder(s)

Onze leerlingenraad boog zich gisteren over het klimaatthema. Ze willen graag hun stem
aan ons volwassenen (leerkrachten, ouders, politici) laten horen. Hun boodschap: “Zorg
a.u.b. voor onze planeet!”
Ze kozen ervoor om deze boodschap op verschillende manieren kenbaar te maken. Zo
zullen de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar op donderdag 31/1 om 10.30 uur
deelnemen aan de klimaatmars in Leuven. De klasleerkrachten gaan met hen mee en
zullen ervoor zorgen dat alles op een veilige manier verloopt. Geplande lessen vervallen.
De andere leerjaren doen op dat moment een klimaatwandeling in de omgeving van de
school. Breng gerust wat toeters en bellen mee!
Wij hebben de boodschap van onze kinderen alvast goed begrepen en verbinden er ons
toe om onze ecologische voetafdruk in de toekomst zo laag mogelijk te houden.

De

waarheid komt immers uit een kindermond…

Met milieuvriendelijke groet,

Team Mozaïek

LOCATIE
Patroonschapstraat 5
3010 Kessel-Lo

CONTACT
vrijelagereschoolblauwput@telenet.be
016 25 28 56

WWW.
lagereschoolblauwput.be
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