Onderwerp: Klimaatverbond Groene Voetstappen week
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als school doen wij met alle groepen/ groep …t/m .. van maandag 21 tot en met vrijdag 25
september mee aan de ‘Klimaatverbond Groene Voetstappen week’. De Groene Voetstappen is een
landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar duizenden kinderen verspreid over tientallen school
in heel Nederland aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de fiets,
steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene
Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als
klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het
aangeboden lesmateriaal.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen. Voor elke heen en/of terugreis in
die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in
het stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’
verzamelen, zodat we op een spelende wijze leren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en een
bijdrage leveren aan de CO2-vermindering; gewend raken aan duurzaam gedrag; de voetstappen aan
het einde van de week kunnen aanbieden aan de wethouder van duurzaamheid.
Naast de Groene Voetstappen kunnen de kinderen ook Gouden Voetstappen verdienen. Dan gaat
het om extra activiteiten die de kinderen zelf of met de klas kunnen uitvoeren:
• sponsor het planten van een boom;
• bespaar water en energie door korter te douchen;
• eet minder vlees;
• organiseer een lokale Kinderklimaattop of een gastles.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op http://www.groenevoetstappen.nl/goudenvoetstappen/
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat
verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna
dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer zoals veel te veel
regen of juist langdurige periode van droogte, of hevige stormen en smog in grote steden.
Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school
een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u
zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen.

Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar liefst meer
dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij
korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer
hoog. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor
kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar
een belangrijke bijdrage aan leveren!
Motie vreemd aan de orde
Ter afsluiting van de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week, doet onze school mee aan een
nieuw lesprogramma. Aan het einde van de campagne, gaan de kinderen in gesprek met de
wethouder of raadslid over de ideeën en dromen van de kinderen over een duurzame gemeente. De
wethouder of raadslid zal samen met de kinderen een motie opstellen om de concrete suggesties
mee te nemen naar de gemeenteraad. De motie zal tijdens de gemeenteraad besproken worden. Er
is een mogelijkheid voor de kinderen om de raadsvergadering bij te wonen. Zo zien de leerlingen ook
het effect van hun gedrag op de politiek. Een leerzaam moment, voor zowel voor uw kind als de
wethouder. In de loop van de actieweek, zal meer informatie beschikbaar zijn over deze activiteit.
Groene Voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We
willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 21 en 25 september a.s. zoveel
mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We willen niemand
buiten sluiten, dus als dit voor u niet lukt, neem dan even contact op met de leerkracht over hoe uw
kind dan wel mee kan doen.
Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te
komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijk groet,
De schoolleiding
Organisatie
Klimaatverbond Groene Voetstappen week is een actie van Klimaatverbond Nederland. Zie voor
meer informatie op http://www.groenevoetstappen.nl/ en http://www.klimaatverbond.nl/.

