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De eerste nieuwsbrief van het project wereld school wereld wijk is 
een feit. Na de feestelijke officiële start van het project op 10 
oktober jongstleden hebben de betrokkenen niet stil gezeten. Zowel 
bs de Touwladder als bs de Tovervogel hebben al een ontzettend 
leuke activiteit achter de rug. Hierover zijn een tweetal items 
opgenomen in dit nummer. 

Via deze weg gaan we u regelmatig informeren over de lopende 
en aankomende activiteiten van alle deelnemende scholen. Zo 
blijft u op de hoogte van elkaars vorderingen.  

Onze website www.wereldschoolwereldwijk.nl is de andere 
informatiebron voor een overzicht van alle activiteiten, ook zeker 
iets om in de gaten te houden. 

Veel leesplezier! 

Projectteam wereld school wereld wijk 

Na een lange 
voorbereiding zijn we 
officieel van start 
gegaan! 

Kinderboekenruilmarkt 
tijdens de kinderboeken-
week 2013 op bs de 
Touwladder 

 

inhoud 

Kinderlunch voor ouders 
en wijkbewoners bij AZC 
te Oisterwijk door 
leerlingen van bs de 
Tovervogel en de 
kinderen van het Azc 
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een druk 
duurzaam 
schooljaar 

Wereld School Wereld 
Wijk van start 

 

bijschrift 

Lorem Ipsum 

Donderdag 10 oktober 
2013, Dag van de 
Duurzaamheid, was het 
zover. De officiële 
lancering bij Brede 
School de Ellips te Sint 
Michielsgestel van het 
project Wereld School 
Wereld Wijk.  

 

Vier Brabantse basisscholen gaan 
dit schooljaar van start met een 
vijftigtal duurzame, groene 
projecten. In nauwe 
samenwerking met wijkbewoners, 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven rondom de scholen. 
Uitgenodigd waren alle 
vertegenwoordigers van de 
deelnemende scholen, de 
referentie scholen en het Louis 
Bolk Instituut. 

Emely Jonkers-Suppers, 
planbegeleider Leefbaarheid 
Provincie Noord-Brabant nam 
middels een click met de muis, de 
website 
www.wereldschoolwereldwijk.nl 
feestelijk in gebruik. 

De presentatie van de 
activiteitenprogramma’s van de 
diverse scholen gebeurde onder 
leiding van Eric Schoones. De 
individuele programma 
overzichten werden uitgereikt.  

Zo gaat de brede school de Ellips 
in Sint Michielsgestel aan de slag 
met afval. Een bezoek aan de 
gemeentewerf staat op het 
programma, een gastles over 

recycling en plastic soep en een 
tweedehands boekenmarkt. 

Kinderen van groep 5 van de  
Oisterwijkse bs De Tovervogel,  
gaan koken samen met kinderen 
van het Azc OIsterwijk. Ze maken 
een vegetarische, biologische 
lunch voor hun ouders, broertjes 
en zusjes, de Brede 
Schoolpartners en wijkbewoners. 
Ook wordt er een Repairschool 
georganiseerd, waarbij kinderen 
samen met vrijwilligers en 
bedrijven kapotte spullen van 
wijkbewoners repareren. 

Op de Edith Steinschool in Zijtaart 
wordt de natuurspeelleertuin 
vormgegeven. Kinderen én 
buurtbewoners gaan aan de slag 
met een bloemenweide, 
kippenverblijf, vlinderstrook, 
insectenhotel, kruidentuin en 
dierenschuilplaats.  

In Haarsteeg, op de 
Lambertusschool, wordt samen 
met lokale partners een 
‘Kerstafette’ georganiseerd. Met 
onder andere speciale 
kerstpakketten en een Goede 
Doelen Actie voor de 
Voedselbank. En er staan ook 
leasekippen voor de wijkschool-
tuin op het programma en een 
Haarsteegse Energie Avond.  

Uit de presentaties bleek dat de 
plannen al ver gevorderd zijn en 
dat de samenwerkingen met de 
wijk goed op gang komen. Groot 
enthousiasme is er vanuit de 
verenigingen, de bedrijven en de 
maatschappelijke organisaties om 
naar de scholen toe te komen en 
samen duurzame projecten te 
ontwikkelen en vorm te geven. 
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Woensdagochtend 9 oktober 2013 kwamen de kinderen van bs de 
Touwladder bijeen in de gymzaal. Anders dan anders, want rondom 
het thema van de kinderboekenweek 2013 ‘ Klaar voor de start!’ 
waren er activiteiten georganiseerd. De kinderen hebben zich flink in 
het zweet gewerkt tijdens de groepshinkel-wedstrijd, de boeken-
doorgeef-dans en het boekenspel. 

Daarna was het tijd voor een rustigere activiteit. Binnen het project 
Wereld School Wereld Wijk worden de kinderen bewust gemaakt van 
de mogelijkheid tot hergebruik van producten. Gun je gelezen 
boeken nog een tweede/derde leven door ze aan iemand anders 
door te geven. 

In de hal van de school waren wel duizend boeken verzameld en 
deze lagen ter inzage uitgespreid over diverse tafels. De kinderen 
kregen ieder 3 coupons om boeken  mee uit te kiezen en lekker mee 
naar huis nemen. Dat levert weer een hoop leesplezier op. 

 

Groepsfoto deelnemende partijen en  
initiatiefnemers 

Het Louis Bolk Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten. Ook de Brede Bossche School Kruiskamp (Den Bosch) en 
de Pieter Wijtenschool en Juliana van Stolbergschool uit Waalwijk 
zijn als referentiescholen bij het project betrokken. 

Na het fotomoment in de binnentuin werd er gespeeddate door 
de scholen naar aanleiding van het gezamenlijke activiteiten 
overzicht. 

Al met al inspirerend om te ontdekken welke thema’s er bij de 
scholen hoog in het vaandel staan, wat de wensendromen zijn 
van de deelnemers en of men denkt dat de doelen  gehaald 
zullen worden. Dat wordt een mooi, druk en duurzaam schooljaar. 

Kinderboeken-ruilmarkt 
tijdens de 
kinderboekenweek 2013 
op bs de Touwladder 



 

 

 

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‘. 

 

Kinderlunch 
voor ouders en 
wijkbewoners  
Op een zonnige woensdag-
ochtend 30 oktober 2013 staan 
de kinderen van bs de Tovelvogel 
en de kinderen van het Azc 
Oisterwijk klaar in de recreatiezaal 
om een vegetarische, biologische 
lunch te bereiden en te serveren. 

Zodra de groepjes zijn 
samengesteld kan het harde werk 
beginnen. Naast de keukenploeg 
is er ook een kunstschilderploeg 
en halverwege wordt er 
gewisseld.  

Chefkok Dirk Bullens ,van de 
Belvertshoeve te Oisterwijk, heeft 
met twee hulpkoks, de leiding in 
de keuken. Op het menu staan 
vegetarische gerechtjes  van 
streekproducten. Een soepje van 
pastinaak, een paddenstoelen-
mousse, een toastje met tomaten, 
feta en basilicum en gewokte 
tomaten met venkel en een 
schuimig sausje. 

De kinderen zijn druk aan het 
wassen, snijden en raspen. 
Wanneer alle groentes zijn 
gesneden gaan de pannen op 
het vuur en wordt er druk geroerd, 
gehusseld en gebakken. 

Chefkok Dirk werkt ook in zijn 
brasserie zoveel mogelijk samen 
met lokale producten en 
producenten. Hij vindt het 
belangrijk dat kinderen kennis 
maken met vergeten groente en 
veel diverse smaken ontdekken. 
Hij wil de kinderen graag bewust 
maken van het belang van 
gezond eten.  

Tegelijkertijd is er in het andere 
deel van de recreatiezaal van het 
AZC een schilderworkshop bezig 
onder leiding van Ellen Geerts van 
de stichting de Vrolijkheid. De 
kinderen zijn heel geconcentreerd 
bezig. Met aquarelverf en penseel 
worden de meest prachtige 
placemats beschilderd. Een voor 
zichzelf en een voor de gasten. 
Het worden allemaal 
kunstwerkjes.  

Stichting de Vrolijkheid begeleidt 
in het Azc workshops op het 
gebied van beeldende kunst, 
muziek, theater en dans voor 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar. De stichting zet samen-
werkingsprojecten op met 
basisscholen en culturele 
instanties met als doel elkaar te 
leren kennen en te verbinden.  

Op school hebben de leerlingen 
van groep 5a van de Tovervogel 
al lessen gehad over biologisch 
eten. Ook zijn de kinderen druk in 
de weer geweest met het maken 
van uitnodigingen voor deze 
speciale lunch. Niet alleen de 
ouders van de kinderen maar ook 
broertjes en zusjes en de wijk zijn 
uitgenodigd. Totaal hebben zo’n 
vijftig mensen zich aangemeld.  

Bs de Tovervogel heeft 
samenwerken hoog in het 
vaandel staan. Het is dan ook niet 
de eerste keer dat er een project 
met het AZC word gedaan. 

Terwijl de koks de laatste 
professionele hand leggen aan 
de hapjes en de laatste 
geschilderde placemats te 
drogen lagen bij de verwarming, 
namen de kinderen even van de 
gelegenheid gebruik om samen 
lekker buiten in de zon te spelen. 

Binnen gingen de 
voorbereidingen gewoon door; 
tafel sjouwen, stoelen 
aanschuiven, borden en bestek 
klaar leggen.  

Toen dit allemaal gebeurd was en 
de gasten binnen druppelden zat 
de hele ruimte vol met kinderen, 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
en andere belangstellenden. Een 
feest voor het oog. En na een kort 
bedankwoordje kon er eindelijk 
geproefd worden. Een beetje 
apart, maar ook wel erg lekker. 

Iedereen heeft ontzettend van 
deze ochtend genoten! 

 

Meer informatie: 

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


