Dinsdag 11 februari 2020: Dikketruiendag op onze school!

Beste ouders

Wij pakken de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt samen met de leerlingen
aan en nemen op 11 februari 2020 deel aan Dikketruiendag van het Departement Omgeving. We
werken aan de biodiversiteit op school en helpen het klimaat.
Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te
blijven draaien heeft ze zowel planten en kleine organismen, als insecten en andere dieren nodig. Als
er te veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.
We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit
balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan de biodiversiteit op school: meer biodiversiteit
helpt het klimaat.
Meer info over de campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.
Enkele acties die kunnen helpen zijn:


maak bijenkasten voor (solitaire) bijen, nesten voor hommels, insectenhotels



bouw schuilplaatsen voor lieveheersbeestjes en vlinders



maak vetbollen, nestkastjes en voederplankjes voor vogels



geef onderdak aan vleermuizen



zaai bloemenweides om bestuivende insecten te lokken



geef kaardenbol en bramen een plaats



laat een wild hoekje groeien



vermijd dankzij (zelfgemaakte) raamstickers dat vogels tegen de ruiten vliegen



lok vogels met vogelvriendelijke planten



plant verschillende fruitbomen



…

Voor al wat kruipt:


geef dieren vrije doorgang doorheen je tuin



maak oorwormenhotels



timmer een wormenbak



verwijder onkruid zonder chemische producten



plant inheemse hagen en bomen



leg een takkenwal of houtstapel aan voor de egels



leg een composthoop aan



bescherm je tuin tegen de hitte



…

Voor al wat zwemt:


leg een vijver of wadi aan



gebruik een biodiversiteitsvriendelijk (af)wasmiddel en vermijd chemische
vervuiling in waterlopen



geef ‘plastic soup’ geen kans, koop verpakkingsarm

Op dinsdag 11 februari 2020 zetten wij de verwarming enkele graadjes lager! Vergeet die dag
zeker geen dikke trui aan te doen!
Zoals elk jaar werken wij voor deze actie samen met Sint-Vincentius.
Zij laten ons weten dat er ook dit jaar grote nood is aan handdoeken en verzorgingsmateriaal
(tandpasta, zeep, shampoo, …). Zowel badhanddoeken als keukenhanddoeken zijn zeer welkom. Wie
graag iets schenkt aan Sint-Vincentius, mag dit maandag 10 februari aan zijn kind meegeven!
Alvast bedankt !!!
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