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WORLD CLEAN UP DAY
World Clean-up Day is de grootste wereldwijde
opruimactie van het jaar. Elk jaar coördineert de
Plastic Soup Foundation deze dag in Nederland. Op
woensdag 16 september doet onze school mee met de
World Clean-up Day voor scholen.
Samen met ruim 180 landen geven we de planeet op die
dag een grote schoonmaakbeurt. 

Ons doel? 
Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil rond onze
school! We helpen zo mee met het verkrijgen van meer
waardevolle informatie over het soort afval dat
op straat en in het milieu belandt en de herkomst ervan.
Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele
oplossingen. Hoe meer we te weten komen over het
afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken aan
oplossingen.
 
We houden ons deze dag aan de RIVM-maatregelen.

NIEUWS EN

WEETJES

15-9:  MR vergadering
16-9: World Clean Up
Day
22-9:  Studiemiddag



Vandaag is juf Diana 25 jaar

werkzaam in het onderwijs.

Altijd weer een bijzonder

moment in de carrière van een

leerkracht. Juf Diana is al jaren

op de Schatkist werkzaam, ze is

onze creatieve en culturele spil

met een groot hart voor de

kinderen in haar groep. Wij zijn

maar wat blij met zo'n collega

binnen ons team. Wij hopen

nog veel jaren van haar

deskundigheid en gezelligheid

te kunnen genieten!

DE SCHATKIST, GEZONDE

BASISSCHOOL VAN DE

TOEKOMST?
Vorige week tijdens de inloopavond hebben jullie al kennis
kunnen maken met het concept de gezonde basisschool.
Waarom zou onze school een gezonde basisschool moeten
worden? Steeds meer kinderen in de regio Parkstad
ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes
met als gevolg dalende leerprestaties en sociale
ongelijkheid. 
 
Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te
ondernemen om het tij te keren. ‘De Gezonde Basisschool’
sluit aan op deze vraag. 
 
Doel van ‘De Gezonde Basisschool’ van Movare, is kinderen
een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei te laten
doormaken door op school een gestructureerd dagritme
aan te bieden met voldoende tijd voor onderwijs, sport,
bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding en een
lunch. Door op jonge leeftijd tijd en aandacht te besteden
aan gezondheid heeft dit ook maatschappelijke en
economische voordelen op zowel de middellange- als de
lange termijn. Hoe nu verder?
 
Hoe nu verder?
We zijn als school, zowel intern en op bestuurs- en
gemeentelijk niveau, al langer bezig met oriëntatie hoe we
dit op onze school kunnen gaan organiseren. We willen door
het nemen van een aantal tussenstappen verkennen op
welke manier we de gezonde basisschool het beste kunnen
inpassen in ons onderwijs. We nemen jullie als ouders en
kinderen vanaf nu mee in alle stappen die we zetten. 

FEEST

 @obsdeschatkist

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist


