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In deze nieuwsbrief met name aandacht voor onze 
inspiratiemiddag op 26 maart in het Provinciehuis, de E-waste Race, 
de tweede RepairSchool Oisterwijk, NatuurSpeelLeerTuin Zijtaart en 
de Wijkdag in Sint-Michielsgestel. 

Veel leesplezier.  

Met hartelijke groet,  

Het Wereld School Wereld Wijk team. 
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‘Learning to live together’, 
inspiratiemiddag in het Provinciehuis 
op 26 maart a.s. 

Het belooft een inspirerende middag te worden 
rondom het kernthema van Wereld School Wereld 
Wijk: hoe jong én oud samen kunnen leren om op 
een duurzame en sociale manier te leven; op school 
en in de wijk. 

Gerben de Vries van de 
Marnix Academie en 
Stichting Duurzame PABO 
verzorgt een inleiding en 
Brigitte van Haaften-
Harkema, gedeputeerde in 
de Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant, met in 
haar portefeuille onder 
meer leefbaarheid, cultuur, 
erfgoed, jeugdzorg, sport 
en gezondheid, is ook 
aanwezig. 
 
Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden van 
activiteiten rondom 
duurzaamheid en sociale 
cohesie, gepresenteerd 
door de schoolleiders 
samen met partners uit de 
wijk en tegen de 
theoretisch achtergrond 
van ‘learning to live 
together’ (een door de 
Unesco benoemde 
manieren van 'leren' op 
weg naar 
wereld(wijk)burgerschap en 
duurzaamheid) gaan we 
verder in op hoe kun je 

elkaar helpen en 
versterken, welke 
problemen ontmoet je en 
wat zijn de 
succesfactoren. Met een 
gezelschap kijkend vanuit 
verschillende disciplines, 
vanuit het onderwijs, 
maatschappelijke 
organisaties, 
beleidsmakers en externe 
deskundigen hopen en 
verwachten we dat 
deelnemers zeker met de 
nodige bagage weer 
naar huis zullen gaan.  
 
De bijeenkomst vindt 
plaats in het Provinciehuis 
in Den Bosch op 
woensdag 26 maart 2014 
Aanvang 14.15 uur, om 
17.00 uur sluiten we af met 
een drankje. 
 
U bent van harte welkom! 
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Welke school gaat het lukken om de meeste 
afgedankte elektronische apparaten op te halen? 
In een landelijk programma strijden zeven 
basisscholen niet alleen om de eer, maar de school 
die het meest inzamelt wint een schoolreis naar 
Museum Nemo in Amsterdam.  

Bijzonder is dat twee wereld school wereld wijk 
scholen meedoen: de Edith Steinschool uit Zijtaart 
en de Lambertusschool uit Haarsteeg. Ouders, 
buurtbewoners, iedereen kan helpen door eens 
goed in de kast te kijken en alle afgedankte spullen 
aan te melden op de website: www.ewasterace.nl 
zodat het op een vooraf afgesproken tijd 
opgehaald wordt door scholieren. Op deze website 
wordt de score tussen de scholen online 
bijgehouden.  

 Edith Stein School en 
Lambertusschool in  
E-waste Race!  
 

De E-waste race is een leuke en zinvolle manier om 
aandacht te vragen voor een groot en 
snelgroeiend probleem, een gevolg van de 
consumptiemaatschappij. Elektronisch afval bevat 
tot 38 verschillende chemische elementen, en 
giftige stoffen  zoals lood, kwik en cadmium. In een 
mobieltje  wel 100 verschillende soorten 
grondstoffen, goud, zilver, ijzer, kwik, tantalium, 
nikkel, aluminium, meestal afkomstig uit mijnen in 
Congo. Recyclen is dus heel belangrijk.  
 
De E-waste race loopt tot 19 april en is een initiatief 
van Timmy de Vos en wordt ondersteund door 
Utrecht Sustainability Institute, UtrechtInc en 
Wecycle. Voor meer informatie en 
contactgegevens gaat u naar de 
website www.ewasterace.nl.  Kijk ook eens op de 
facebook pagina en twitter @ewasterace 



 

 

In de wijk rondom 
Kindcentrum De Ellips wordt 
hard gewerkt aan 
leefbaarheid. 
Opbouwwerker Vincent Gil-
Toresano van 
Welzijnsinstelling Partis, 
Jacqueline Kenter, 
directeur van de 
Ellips/Touwladder en 
burgerinitiatief Met Elkaar 
voor Mekaar organiseerden 
op 25 februari een 
brainstormavond ter 
voorbereiding op de 
Wijkdag in mei. Een dag 
waarop mensen uit de wijk, 
groepen, kunnen laten zien 
welke plannen ze hebben 
om de wijk mooier, veiliger 
en gezelliger te maken.  

De brainstorm was een 
groot succes, zo vertelt 
Vincent Gil-Toresano: ‘Met 
een opkomst van ruim 50 
wijkbewoners en een 
heleboel ideeën van de 
wijkbewoners op heel 
verschillende thema’s: 
eenzaamheid, 
infrastructuur, veiligheid, 
buurtactiviteiten, een 
wijkonderzoek, vraag en 
antwoord en meer in het 
algemeen mensen 
verbinden. Met een 17-tal 
wijkbewoners die verder 
actief willen meedenken 
en/of meewerken hebben 
we een hele goed oogst 
binnen gehaald.’ 

RepairSchool 
Oisterwijk op 
herhaling   
 
 
Stijntje Zegers uit groep 8 
vermaakte zich goed 
tijdens de tweede 
Repairschool op 14 maart 
op de Tovervogel in 

Oisterwijk. Ze repareerde de 
tas van juffrouw Mirjam, een 
teddybeer en een 
babybroekje. Bij de eerste 
editie van de Repairschool 
in januari was Stijntje er ook 
bij en toen repareerde ze 
een koffiezetapparaat.  
De heer en mevrouw 
Wilborts kwamen speciaal 
uit Tilburg om de 
poppendokter te zien. De 
pop, al 35 jaar in de familie, 
is nu de lieveling van 
kleindochter, maar met één 
beentje los is het 
speelplezier toch een stuk 
minder. 
Op 16 mei is er opnieuw 
een Repairschool op de 

WijkAvond in Sint-
Michielsgestel 

 

Tovervogel, zullen dan opnieuw 
met de professionals van WSD, 
Hoppenbrouwers en Leo van der 
Steen kleine (elektronische) 
apparaten, textiel, speelgoed, 
kleine meubeltjes etc. etc. gratis 
repareren.  

Noteer deze datum dus in uw 
agenda en zet de kapotte 
apparaten alvast klaar! 

 

Insektenwand  
 
 
Terwijl in de hal van de school 
spullen werden gerepareerd 
waren buiten 42 kinderen samen 
met enkele vrijwilligers hard aan 
het werk om het insectenhotel 
verder af te maken. Er werden 
gaatjes geboord in 
boomstammen zodat solitaire 
levende insecten daar in kunnen 
leven.  
Bert Klerks liet de kinderen 
bovendien zien dat een spin niet 
eng hoeft te zijn. Insecten zijn in 
feite heel belangrijk, denk alleen 
maar alle jonge vogeltjes die 
binnenkort gaan opgroeien. Wie 
daar altijd al heeft willen weten 
wat er er zich in zo’n nestkastje 
afspeelt, kijk op: 
www.beleefdelentejunior.nl  
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
deelnemer, participant of 
geïnteresseerde bent van het project 
wereld school wereld wijk. Wanneer u 
deze mail niet meer wilt ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar 
info@wereldschoolwereldwijk.nl 
onder vermelding van ‘uitschrijven‘. 

 

Meer informatie: 

info@wereldschoolwereldwijk.nl 
www.wereldschoolwereldwijk.nl 
© wereldschoolwereldwijk 2013 

 
 

Op  zaterdag 5 april van 10 tot 15 uur gaan in Zijtaart bij de 
Edith Steinschool leerkrachten, ouders, kinderen en andere 
dorpsbewoners aan het werk in de NatuurSpeelLeerTuin in 
de voormalige kloostertuin van Zijtaart. De organisatie van 
deze dag is in handen van Dorpsraad en Stichting het 
Dorpshuis, in samenwerking met het 
WereldSchoolWereldWijk-team. 
Het wordt een echte ‘samendag’: van allerlei kanten 
komen mensen een aantal speelelementen en inrichtings-
onderdelen van de NSLT bouwen of plaatsen. Het zal er ook 
gezellig worden, want het dorpshuis zorgt natuurlijk voor de 
inwendige mens. 
Een muziekinstrument, een wilgentenenhut, een schommel 
en de tribune voor het amfitheater staan op het 
programma. De materialen zijn vrijwel allemaal gesponsord 
door bedrijven uit de omgeving en de gemeente stelt hun 
gereedschapskar ter beschikking die dag.  
 
De bedoeling is dat er nóg een samenwerkdag komt om 
weer andere inrichtings-onderdelen voor elkaar te krijgen. 
Daarvoor wordt al druk subsidie aangevraagd en naar 
sponsoren gezocht op allerlei fronten. De plattegrond en 
een lijst van onderdelen kunt u vinden op de sites van Edith 
Stein en Wereldschoolwereldwijk. 
 
Wilt u komen helpen? Graag! Mail of bel dan even naar 
waltuer@gmail.com, 06-1174 4308 

Samenwerkdag Natuur 
Speel Leer Tuin 

Paastafette in 
Haarsteeg 
 
In de week van 14 april zijn er in 
Haarsteeg, net zoals in de 
Kerstafette, weer tal van 
activiteiten. De Lambertusschool 
heeft in samenwerking met De 
Deel, de Harmonie, het buurthuis, 
Thebe en Dikkertje Dap al een 
divers programma voor de hele 
week in voorbereiding. Er zal 
worden geknutseld, de dieren 
worden niet vergeten, er komt 
een paasboom en er is een 
goed doel: KIKA.  
In de volgende nieuwsbrief meer 
informatie. 


