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Groene schoolpleinen.
Het vergroenen van de schoolpleinen in Tilburg gaat in hoog tempo door! Dit najaar zijn er 11
scholen bezig met het maken van plannen en/of met de aanleg van hun groene plein.
Natuurlijk is dit een hele klus, maar met de hulp van ouders en kinderen, teamleden van de school en
een hoveniersbedrijf, worden steeds meer pleinen groen.
Door het planten van bomen ontstaat meer schaduw op de pleinen
en door het aanleggen van groene eilanden, krijgen de kinderen
meer kleinere speelplekken, die hen uitdagen tot ander spel.
Kinderen bewegen meer en gevarieerder op een groen plein.
Ook buitenlesplekken worden meegenomen op elk plein, zodat elke
klas buiten les kan krijgen. Voor
veel kinderen een hele nieuwe
ervaring.
De realisatie van al deze groene pleinen wordt vooral mogelijk
gemaakt door gelden van gemeente en Schoolpleinen van de
Toekomst, maar natuurlijk ook door de scholen zelf en door de
inzet van ouders en kinderen. In de gemeente Tilburg kleuren
hebben we komend voorjaar 51 groene schoolpleinen.
Heeft jouw school nog geen groen plein, meld je dan snel aan om te
starten: tineke.vermeer@tprimair.nl
Foto’s: bs. De Boemerang

Kunst uit de natuur
De herfst leent zich prima om aan de slag te gaan met kunst uit de natuur. Alle ingrediënten daarvoor
liggen immers op straat. Na een wandeling om spullen te verzamelen kunnen de kinderen aan de
slag met natuurlijke materialen. Een leuke activiteit voor in de klas, maar zeker ook voor in de
herfstvakantie.
Hier een paar voorbeelden van Forest Kindergarten International Federation
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Textielactie gemeente Tilburg
Laatste textielactie in de huidige vorm
Maar nu eerst tijd voor actie want de laatste Najaarsactie staat binnenkort weer voor de deur!
De Najaarsactie van 2019 leverde in het totaal 31.629 kilo textiel op en er werd €
13.034,50 uitbetaald aan de deelnemende scholen en verenigingen. Daarnaast leveren alle
deelnemers een flinke bijdrage aan een schoner milieu waarvoor hartelijk dank.
Datum Najaarsactie 2020
 Actiecontainers:
Maandag 9 november 2020 tot maandag 16 november 2020.
Deze container wordt één keer tussentijds geledigd op donderdag 12 november 2020.
 Permanente containers:
Woensdag 11 november 2020 tot woensdag 18 november
2020. Tussendoor wordt de container niet geledigd. Denkt u extra rolcontainers nodig te
hebben dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier, zie bijlage.
Iedere kilo ingezameld textiel levert geld op
Per ingezamelde kilo textiel ontvangt uw organisatie maar liefst € 0,25. U kunt op twee manieren
deelnemen:
 Actiecontainers (rolcontainers)
 Permanente containers -> scholen en verenigingen die al een permanente container hebben,
kunnen natuurlijk ook meedoen met deze actie. Wij ontvangen dan wel graag een nieuw
aanmeldformulier, zie bijlage.
De winnaars van de permanente containers zijn de twee scholen of verenigingen die de
meeste kilo textiel hebben ingezameld in de periode 14 november 2019 (= einde najaarsactie
2019) tot en met 18 november 2020 (einde najaarsactie 2020). De waarde van de cheque
wordt gebaseerd op het gewicht dat is ingezameld in de actieweek.
Per categorie zijn er twee prijswinnaars waarvan de opbrengst door de gemeente wordt verdubbeld.
Meedoen is eenvoudig
Voor de laatste keer meedoen? Vul dan het bijgaand formulier in en stuur dit
naar verkoop@bat.nl. U kunt zich tot uiterlijk 15 oktober 2020 aanmelden.
Op het aanmeldformulier kunt u ook aangeven of u gratis
communicatiemiddelen wilt ontvangen zoals een standaardtekst voor uw
schoolkrant of clubblad en/of een gratis digitale poster.
Ja, ik doe mee! En dan?
Nadat de gemeente uw aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u in week
43/44 een bevestigingsmail met praktische informatie, spelregels en leest u wanneer de
prijsuitreiking plaatsvindt.
Jij sorteert, wij recyclen
De gemeente vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken bij het sorteren van afval om zo het
milieubewustzijn te vergroten.
Elke kilo ingezameld textiel zorgt voor 3,4 kilo minder CO2- uitstoot. De netto-opbrengst van deze
textielinzameling wordt 100% verrekend met de afvalstoffenheffing.
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Enthousiast en vragen? Meer informatie over de textielinzameling kunt u vinden
op www.tilburg.nl/textiel of mail verkoop@bat.nl.

Werken aan duurzaamheid op basisscholen
Mijn naam is Pepijn Smulders, 24 jaar en afgestudeerd milieukundige. Als gastschrijver in deze
nieuwsbrief ga ik jullie wat meer vertellen over het verduurzamingstraject waarin ik mag samenwerken
met Xpect Primair.
Allereerst vind ik dat er veel winst op het gebied
van milieu en duurzaamheid te behalen valt met
kleine gedragsveranderingen. Wist je dat het
reisgedrag, eetgedrag en het koopgedrag van
spijkerbroeken van 300 leerlingen, méér dan twee
keer de CO2-emissie veroorzaakt dan het
energieverbruik van de basisschool van deze
leerlingen! Vanuit deze kennis hebben we de
milieuvoetafdruk monitor ontwikkeld om samen
met de kinderen milieugedrag zichtbaar te maken.
Kort na de herfstvakantie van 2020 gaan we voor
de eerste keer de voetafdruk van de thema’s:
energie, afval, en transport inventariseren. Zodra
de kinderen de vragenlijst samen met de juf of
meester
hebben
ingevuld,
wordt
de
milieuvoetafdruk op een kindvriendelijke manier
gevisualiseerd in een online dashboard. Een belangrijk onderdeel is kennis overbrengen naar de
kinderen. Daarom hebben we video’s ontwikkeld waar “professor Pepijn” de uitdagingen rondom
milieu en duurzaamheid op een kindvriendelijke manier uitlegt.
Stip op de horizon.
Nu we de voetafdruk meten is het ook zaak om concreet met de doelstellingen aan de gang te gaan.
Zo willen we onder andere in 2023 ten minste 10% minder afval produceren en onze CO2-voetafdruk
met 5% reduceren. Hiervoor gaan we samen met leerlingen diverse activiteiten starten, waarvan we
de positieve resultaten de komende jaren in de milieuvoetafdruk monitor terug gaan zien. Ben jij
benieuwd wat de milieu impact van jouw school is? Hoe je dit komende jaren samen met de kinderen
structureel kunt aanpakken? Neem dan contact met mij op via 06-40410730 of
smulders.pepijn.ps@gmail.com.
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Platform Speelnatuur, werk in uitvoering…………….
Het Tilburgs Platform Speelnatuur bestaat sinds oktober 2013, onder
voorzitterschap van GGD Hart voor Brabant. Deelnemers aan het
platform zijn mensen en organisaties met veel expertise op het
gebied van natuurlijk spelen.
Het doel van het platform is om buiten spelen op groene en
natuurlijke speelpleinen bij scholen en in de openbare ruimte te
bevorderen. Het streven was om tussen 2014 en 2018, 30% van de
schoolpleinen te vergroenen. Deze doelstelling is gehaald! Voor
kinderen biedt spelen in het groen de mogelijkheid om uitdagend en
ontdekkend te spelen. Uit onderzoek is bekend dat groen bijdraagt
tot evenwichtigere kinderen. Ook vergroot dit tevens de gezondheid en welzijn van kinderen en legt
de verbinding met het vergoten van biodiversiteit in de stad en klimaatadaptatie. Het platform groeit
en komt structureel, 4 keer per jaar, bijeen. In 2020 is het platform gevraagd door de gemeente
Tilburg om als klankbordgroep te fungeren voor de nieuwe visie op spelen die binnen de gemeente
wordt ontwikkeld.
In januari 2021 komt het Platform Speelnatuur met een eigen website. Op dit moment wordt er hard
gewerkt om alle informatie aan te leveren over:
-De visie en doelen van het platform
-Expertise van het platform
-Wat is goede speelnatuur?
-De Tilburgse criteria voor groene schoolpleinen
-Mogelijke subsidies voor vergroening van schoolpleinen
-Het vergroenen van schoolpleinen: de uitvoering
-Speelveiligheid
-Downloads en links
Naast het maken van een website over speelnatuur, is het Platform Speelnatuur in overleg met het
Natuurmuseum om een informatiepunt op te zetten over speelnatuur en hiermee aan te sluiten bij
het Milieu Educatie Centrum, dat binnen afzienbare tijd wordt gerealiseerd.
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Première De Schooltuin
Op donderdag 8 oktober 2020 om 19.00 uur, vond in de
Euroscoop in Tilburg de première plaats van de film “De
Schooltuin”. Alle NME coördinatoren uit Tilburg e.o. en
hun eigen kinderen werden hiervoor deze avond
uitgenodigd.
De film is fantastisch. Erg leuk om in de herfstvakantie te
bezoeken.
De film is te reserveren voor schoolklassen en groepen
vanuit de BSO. Houd wel rekening met het maximale
aantal van 30 personen.
Voor reserveringen kun je contact opnemen met:
Rob de Brabander
rob.debrabander@pathe.nl

