Eerste scholen sluiten WaterSpaarders lesprogramma af
De scholen die in het najaar van 2013 met WaterSpaarders zijn begonnen, hebben het programma
feestelijk afgesloten. Om stil te staan bij de mooie resultaten en de goede inzet kregen ze een
WaterSpaarders ijsbeer en certificaat.
Hieronder een verslag van de afsluiting van de Watergraafsmeerse Schoolvereniging in Amsterdam
en de Daltonschool UniQ in Nieuwegein.
Markus Beunk, leerkracht Watergraafsmeerse Schoolvereniging in
Amsterdam:
Na weken van meten en discussiëren aan de keukentafels van de
Watergraafsmeer, heeft groep 8A van de WSV in Amsterdam beloofd
om ‘mensen er op te blijven wijzen dat ze zuinig met warm water
moeten omgaan.’ Deze belofte hebben de kinderen zelf zo
geformuleerd, in bijzijn van WaterSpaarders Ambassadeur Anniek
Mauser van Unilever op 29 januari 2014. Nu het eigenlijke
WaterSpaarders-project is afgerond, zijn de doelen immers nog niet
bereikt. Niet binnen de deelnemende families, maar zeker ook nog niet
binnen de gemeenschap van de school. Groep 8A gaat de komende
weken proberen zoveel mogelijk leerlingen van de bovenbouw te
enthousiasmeren om op individuele basis deel te nemen aan
WaterSpaarders. Om de motivatie in groep 8A hoog te houden, zullen
ze ook meedoen aan de landelijke ‘verbetermeterwedstrijd’ en de
competitie voor het mooist etiketontwerp.

Patricia Drijver, leerkracht Daltonschool Uniq in Nieuwegein:
Vrijdag 7 februari op de Warme Truiendag heeft
groep 7/8 het project WaterSpaarders afgesloten.
We begonnen met een warming up met de gehele
school. De verwarmingen waren lager gezet. Er was
de mooiste mutsverkiezing en in de middag gingen
alle leerlingen met duurzaamheid aan de slag.
Groep 7/8 had de afsluiting van het project
WaterSpaarders:
zij
ondertekenden
het
WaterSpaarders-akkoord en kozen het mooiste
etiket uit voor de etiketwedstrijd. Zij blijven natuurlijk korter douchen met hun gezin.
De eerste scholen hebben het project met succes en enthousiasme afgerond. De komende tijd
starten meer scholen met het WaterSpaarders programma. Samen besparen we heel veel warm
water!

