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Nieuwsbrief 2 

4 december 2013  

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit naar vooral twee grote activiteiten 

nog dit jaar: de Actie Schone Wijk bij Kindcentrum De Ellips (De Touwladder) 

in Sint-Michielsgestel en de grootschalige Kerstafette in Haarsteeg. In beide 

gevallen zijn het ook de organisaties rondom de school die enthousiast 

meedoen!  

 

Verder leest u in deze nieuwsbrief meer over het onderzoek, zowel bij de 

kinderen als bij buurtbewoners. En is er aandacht voor nieuws uit Oisterwijk: 

de  2e handsmarkt op De Tovervogel en over een spannende gastles door 

Walter Tuerlings.  

We gaan ook even langs in Zijtaart waar deze maand de sponsoractie 

begint, nodig voor de inrichting van NatuurSpeelLeerTuin. 

 

Veel leesplezier! 

Het team van Wereld School Wereld Wijk  

Over een Schone Wijk zonder 

plastic, Kerstafette, gevaarljke 

dieren in de klas, tweedehands 

spullen en leren in de natuur. 

Actie Schone Wijk in Sint-

Michielsgestel op 11 

december  

 

inhoud 

Vrolijk Kerstfeest in 

Haarsteeg.  

2 
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Nieuws in het kort.  
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Actie Schone Wijk 

De Ellips en de wijk hebben 

er schoon genoeg van!  

Op de foto’s twee slachtoffers van het 

afval in zee  

Wilt u nog wel een 

plastic tasje? 

U kent het wel en uw winkelier 

bedoelt het niet verkeerd, het 

is zo handig toch? En wat 

maakt het ene tasje nou uit? 

Maar wist u dat het wereldwijd 

gaat om meer dan één 

miljoen tasjes per minuut? Ze 

verdwijnen na een nuttig 

leven van 15 minuten in de 

vuilnisbak. Of op straat… Per 

jaar komt naar schatting 4,7 

miljoen ton plastic in de zee 

terecht. Dat is gemid-

deld  12.000 ton per dag. In 

onze oceanen drijven 

inmiddels 8 vuilnisbelten met 

kunststofafval, bij elkaar net zo 

groot als de oppervlakte van 

twee keer de VS. Deze “plastic 

soep”  is een bedreiging voor 

al het leven op aarde.  

 

Daarom, omdat Mondiaal 

Denken, Lokaal Handelen ons 

motto is, gaan we op 11 

december, op woensdag-

middag van  12.15-14.00 uur 

op het Kindcentrum De Ellips 

zelf aan de slag met een Actie 

Schone Wijk en een workshop 

van Walter Tuerlings over 

plastic soep. De kinderen 

krijgen vooraf in de klas al een 

filmpje te zien over plastic 

soep. 

Na de workshop gaan de 

kinderen de wijk in voor een 

Actie Schone Wijk. Met 

ondersteuning van 

buurtbewoners, Cello en Partis 

gaan kinderen in de wijk 

zwerfafval opruimen.  

 

Er wordt gezorgd voor een 

broodje, de kinderen van De 

Touwladder kunnen op school 

blijven en ook hun ouders en 

buurtbewoners zijn van harte 

welkom.  

Meer weten over plastic soep? 

Kijk op 

www.plasticsoupfoundation.org 

 

http://www.plasticsoupfoundation.org/
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Heel 

Haarsteeg 

samen rond de 

kerstboom  

 

 

Van pallets is alvast een kerststal 

gemaakt met ingezamelde 

levensmiddelen. 

Kerstwensen voor solidariteit 

Maandag 9 december om 13.30 uur start de 

Kerstafette.  Burgemeester Jan Hamming en de  

leerlingen van de Lambertusschool, hangen hun 

kerstwensen in de boom die wordt geplaatst op het 

veld naast het buurthuis, de BSO en de school.  

Dan wordt het ‘kerstafettestokje’ voor de komende 

dagen doorgegeven aan zorgboerderij de Deel. 

Daar is een levende kerststal te bewonderen.  

 

De leerlingenraad zamelt houdbare levensmiddelen 

in en vult kerstpakketten. Ook buurtbewoners 

kunnen hier levensmiddelen voor inleveren. Kinderen 

maken duurzame kerstversieringen en in buurthuis 

Haarstek wordt alle creativiteit ingezet bij het maken 

van mooie kerstkaarten.  

Donderdag 19 december geven de leerlingen van 

groep 7 een kerstmusical. Alle vrijwilligers en 

wijkbewoners zijn daarbij van harte welkom. ’s 

Avonds is er een lampionnentocht door het dorp, 

die eindigt bij de kerstboom. Hier staat Harmonie St. 

Cecilia klaar voor een muzikale omlijsting.  

Zondag 22 december van 14.00 tot 16.00 uur is de 

feestelijke afsluiting: het Winterconcert van 

Harmonie St. Cecilia in de Sint-Lambertuskerk. De  

kerstpakketten dan worden overhandigd aan de 

pastoor. Doel is ontmoeting en samenwerking 

bevorderen. 

Kijk op de website voor het programma van de 

Kerstafette! 

Kerstafette 

voor alle 

inwoners van 

Haarsteeg 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuws in het kort Een das in de klas! 

Walter Tuerlings, alias Walter 

Woudloper, gaf een les over 

duurzaamheid en biodiversiteit bij 

de drie kleutergroepen op De 

Tovervogel. Het ging zoals op foto 

hiernaast ook wel duidelijk wordt, 

niet alleen over lieve dieren. Met 

Marti de marter uit de 

boodschappentas en Meles de 

das, als Mystery Guest verstopt in 

een grote kist was het ochtend 

voor de kleuters om niet snel te 

vergeten. Op de website een 

verslag. De kleuters maakten zo 

op een ludieke manier kennis met 

natuurlijke kringlopen en het 

belang van een biodiverse 

leefomgeving. 

Nieuw leven voor 

je oude spullen 

Na de geslaagde kinderboeken-

ruilmarkt in Sint-Michielsgestel was 

er de afgelopen maand in 

Oisterwijk weer een mooie 

ruilactie. Deze keer vooral met 

speelgoed. De opbrengst ging 

naar Edukans, een organisatie die 

in ontwikkelingslanden samen met 

lokale partners onderwijsprojecten 

ondersteunt. Kijk op de website!   

Meten is weten  

Het Louis Bolk instituut doet zoals u 

weet onderzoek naar de effecten 

van WereldSchoolWereldWijk. 

Daarvoor hebben de kinderen  

 

 

van groep 7 en 8 en op sommige 

scholen ook bij groepen 5 en 6 een 

vragenlijst over duurzaamheid en 

sociale cohesie ingevuld. Lucy van 

de Vijver over het onderzoek: ‘Je 

krijgt leuke antwoorden, zoals van 

een meisje dat vertelt over een 

aardige buurvrouw die altijd koekjes 

bakt. Over een jaar gaan we 

opnieuw bij de scholen en de 

referentiescholen langs met de 

vragenlijsten.’  

Ook onder buurtbewoners en 

organisaties in de wijk worden 

effecten gemeten. Hebt u de 

vragenlijst nog niet gezien? Doe 

mee! Klik hier 

Oproep: Help de 

Natuurspeelleertuin  

In Zijtaart op de Edith Stein school 

helpen de kleuters met het 

verzorgen van de kippen. 

Ondertussen is er de afgelopen tijd 

door de school, de leerkrachten, 

maar ook door de buurtvereniging,  

IVN  en de gemeente hard gewerkt 

om de Natuurspeelleertuin verder 

vorm te geven.  Er is nu een ontwerp 

waarover alle partijen enthousiast 

zijn. Op tien december verschijnt 

het inrichtingsplan voor de NSLT op 

onze website.  

We gaan op zoek naar sponsors om 

het geld voor een mooie inrichting 

bij elkaar te krijgen. Helpt u mee? 

Hebt u een goed idee of kent u 

bedrijven die zouden willen 

sponsoren, laat het ons weten! 

Hartelijk dank alvast. WereldSchoolWereldWijk wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u  

deelnemer, participant of  

geïnteresseerde bent van het project  

WereldSchoolWereldWijk. Wilt u de 

nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat 

het weten via:  

info@wereldschoolwereldwijk.nl 

onder vermelding van ‘uitschrijven‘. 

Meer informatie: 

info@wereldschoolwereldwijk.nl 

www.wereldschoolwereldwijk.nl 

© wereldschoolwereldwijk 2013 

http://q.mwm2.nl/UY6_8bPjj0i_TYS377cEyw
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