Walem, 29 januari 2019

Beste ouders,

Reeds meerdere jaren neemt onze school
deel aan de actie Dikketruiendag.
Dit schooljaar op dinsdag 12 februari.
Wat startte als een symbolische actie om het verdrag van Parijs 2015 in de verf te zetten, is ondertussen
uitgegroeid tot een vaste waarde in vele scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die
ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: bv. lichten doven bij het verlaten van een
lokaal.
Op 12/2 toont onze school dat we zoals al de vorige jaren achter deze actie staan.
Samen met heel wat andere scholen verlagen we de temperatuur in onze lokalen tot 16 graden (= 3 graden
minder dan normaal)
De actie zal daarom weinig comfortverlies met zich meebrengen.
Het betekent wel een verlaging van de CO2-uitstoot met 7% voor die dag!
Als opwarming (voor de lessen beginnen) trekken we met z’n allen -leerlingen en leerkrachten - naar de
achterspeelplaats voor een sessie dance-aerobic onder leiding van onze turnleerkracht juf Katja.
Milieuvriendelijke groeten,
G. Vernelen
Directeur
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