Doe de Deau doos
Kleuters in actie om duurzaam om
te gaan met water

Doe de Deau doos
Kleuters in actie om duurzaam om
te gaan met water

Materiaallijst uitleendoos 3:
SS handleiding doos 3
SS Spel
üü Tegels
üü spelkaarten
üü Dobbelsteen
SS Doe de Deau diploma

doos 3

3

Doe de Deau doos 3 - Kleuters in actie om
duurzaam om te gaan met water

1.

Spel 'Water naar de waterput'
Materiaal – Vooraf – Doelen – Speldoel - Soorten kaarten – Tips – Verloop – Spelregels – Overzicht
speltegels

2. Uitdagen om zuiniger om te gaan met water op school:
samen acties kiezen en vastleggen in het doe-de-Deau
diploma
Vooraf – Doelen – Materiaal - Verloop – Tip

3. Anderen sensibiliseren
Vooraf – Doel – Materiaal – Verloop

4. Uitdagen om thuis duurzamer om te gaan met water
Vooraf – Doelen – Materiaal – Verloop

5. Hoekenwerk: verder verkennen en verwerken van het
thema water
Poppenhoek – Boekenhoek- Ontdekhoek – Winkelhoek

6. Uitbreiding voor de oudste kleuters
Organiseren van een waterarme dag – Inleefspel ‘water halen’ - Onderzoeken, tellen en meten –
Kinderrecht – Symbolen ontwerpen

7. Ervaringen uit de praktijk
8. Bijlage: Overzicht vragen spelkaarten
9. Bijlage: Mogelijke acties
10. Bijlage: Voor wie het grondiger wil aanpakken
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doos 3

Kleuters in actie om duurzaam om te gaan 			
met water

?

WAAR GAAT HET OVER ?

Water is een kostbaar goed. We springen er best zuinig
mee om. Maar we hebben ook voldoende water nodig om
gezond te blijven.
We dagen kleuters uit om duurzaam om te gaan met water
en goede gewoontes aan te leren.

DOELEN

SS Samenwerken om vragen te beantwoorden en om opdrachten uit te voeren.
SS Acties formuleren om zorgzaam om te gaan met water.
SS Anderen informeren & uitnodigen om duurzaam om te gaan met water.

HOE BEREIKEN ?
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Doe de Deau diploma

Spel “water naar de put’

1

Doe-de -Deau-diploma

start !
Wij van (naam klas en school) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hebben een plan!
Samen met de klas helpen we Deau.

Actie !

Goed watergebruik dat doen wij zo!
(formuleer hieronder 1 of meerdere acties die je met de klas zal doen)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

De vrienden van Deau,
(plaats hieronder jullie duimafdruk)

Actie !

Actie !

Actie !
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Daag ook de anderen uit.

doos 3
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Spel ' Water naar de waterput '

Materiaal
In uitleendoos 3:
SS Knuffel Deau
SS 17 tegels waarvan 1 starttegel en 1 eindtegel met tekening van een waterput.
SS Dobbelsteen
SS 3 soorten kaarten
SS Situatiekaarten: goed of niet goed
Zelf te voorzien:
SS Enkele bekers, eventueel individuele bekers om water te
drinken
SS Eventueel potje bruikbaar als maat om te meten
SS Eventueel beker met vuil water, steentjes en papieren
filter(zakje)
SS Kleine emmer om bij de waterput te zetten
SS Beker of potje om de waterput te vullen gedurende het spel
SS Dweil, enkele doeken, spons, wasdraad, enkele handdoeken
SS Indien geen waterkraantje in het pad kan opgenomen worden: zet een emmer water klaar, of laat de
kinderen telkens water halen als dit mogelijk is.

Actie !

Actie !
start !

Actie !
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Vooraf
SS Leg een duidelijk pad met de 17 tegels (zie doos) in een grote ruimte. Bekijk of het haalbaar is om
het pad langs enkele waterpunten te leggen. (bijvoorbeeld: waterkraantje, …)
SS Zorg voor een duidelijke startplaats rond de starttegel.
SS Plaats een emmer bij de eindtegel met de waterput. Vul enkel de bodem van deze emmer (met
drinkbaar water).
SS Zet een waterkan klaar en vul die met drinkbaar water. Voorzie drinkbekers voor iedere deelnemer
aan het spel.
SS Houd een tandenborstel en tandpasta klaar.
SS Leg de kaarten op 3 stapeltjes (hoofd-, hart- en handenkaarten, zie verder). Leg 5 kaarten die je in
het spel aan bod wil laten komen bovenaan per stapeltje. De andere kaarten zijn reserve voor een
volgende spelronde.

Doelen
SS De kleuters kunnen hun ervaringen uit doos 1 en 2 inzetten bij het 		
beantwoorden van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten.
SS De kleuters kunnen samenwerken om vragen te beantwoorden.
SS De kleuters kunnen samenwerken om opdrachten uit te voeren.
SS De kleuters kunnen zich inleven in de gevoelens van Anou en Deau.

Speldoel
SS De waterput droogt uit. Er zit bijna geen water meer in. Mama vraagt hulp
want de familie (= de speldeelnemers) komt op bezoek en ze wil iedereen
voldoende drinkwater kunnen geven.
SS Deau en Anou ondernemen samen een tocht naar de waterput. Zij proberen
samen zo veel mogelijk water te verzamelen voor de waterput. Maar ze komen
ook situaties tegen waarbij ze water verliezen.
SS Het spel is voorbij als Deau en Anou aan de waterput komen waar mama
ze opwacht. Hopelijk is er dan voldoende water in de put om de familie (de
speldeelnemers) drinkbaar water te geven. Hoe meer water, hoe beter!

doos 3
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Soorten kaarten

Actie !

Hoofdkaarten

Hartkaarten

Handkaarten

(kennisvragen)

(gevoelsvragen, inleefvragen)

(doe opdrachten)

Tips
De klas vormt samen 1 team. Je kan het spel ook in kleinere groepjes spelen.
Er zijn geen winnaars of verliezers.
SS Bij de start kan je eventueel met een potje (laten) meten hoeveel water er in
de waterput is. Op het einde kan je dan met dezelfde maat terug meten en
vergelijken. Hiervoor is een 2de emmer nodig.
SS Na het spel kan je met de kinderen overleggen waarvoor het water in de emmer
nog kan gebruikt worden in de klas.
SS Eventueel kan je een (douche) zandloper gebruiken voor de doe-opdrachten om
de opdrachten binnen een bepaalde tijdspanne te laten aflopen.
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Verloop
SS De kleuters staan in duo’s. Duo A begint. Knuffel Deau zit op de starttegel.
SS Kleuter 1 gooit met de dobbelsteen.
SS Kleuter 2 verwoordt wat gegooid is en zet knuffel Deau op de eerstvolgende tegel met het gelijke
symbool.
SS Kleuter 1 neemt een hoofd-/hart- of handkaart van het juiste stapeltje en geeft ze aan de
leerkracht.
SS Leerkracht leest de opdracht of de vraag op de kaart voor.
SS Duo A voert opdracht uit, tenzij anders aangegeven.
SS Leerkracht geeft op basis van de spelregels (zie verder) aan wat er moet gebeuren.
SS Duo B is aan de beurt.
SS Het spel gaat zo verder tot Deau op de eindtegel bij de waterput zit.
SS Bij aankomst aan de waterput verdeelt een kleuter al het verzamelde water onder de deelnemers.
Heeft iedereen voldoende water in zijn beker of zijn er kinderen die geen water hebben?

Spelregels
Alle vragen en opdrachten op de kaartjes staan uitgeschreven in bijlage.
Hoofdkaart / kenniskaart
SS correct antwoord: ze mogen 1 beker in (de emmer van) de waterput
gieten.
SS niet correct antwoord: ze moeten opnieuw met de dobbelsteen gooien (of
1 beker uit de waterput halen).

Hartkaart / gevoels-inleefvraag
SS indien op de kaart een lachende Deau staat geven de kinderen aan wat
goed is aan de specifieke situatie m.b.t. watergebruik > 2 bekers water in
de waterput gieten.
SS indien op de kaart een verdrietige Deau staat, geven de kinderen aan wat
niet goed is aan de specifieke situatie m.b.t. watergebruik > 1 beker water
uit de waterput halen.

Handenkaart/ doe opdracht

Actie !

SS geslaagde opdracht: ze mogen 1 beker in (de emmer van) de waterput
gieten.
SS geslaagde opdracht én goed samengewerkt : ze mogen 2 bekers in (de
emmer van) de waterput gieten.

doos 3
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Overzicht Speltegels
Actie !

start !

Actie !

Actie !

2

Uitdagen om zuiniger om te gaan met water op
school: samen acties kiezen en vastleggen in het
Doe-de-Deau diploma

Vooraf
Verzamel enkele blikvangers van de voorbije activiteiten

Doe-de -Deau-diploma
Wij van (naam klas en school) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hebben een plan!

van doos 1 en 2.

Samen met de klas helpen we Deau.

Neem het Doe – de – Deau – diploma uit de doos en maak
2 kopies (eentje voor de klas en eentje om op te sturen)

Goed watergebruik dat doen wij zo!
(formuleer hieronder 1 of meerdere acties die je met de klas zal doen)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

De vrienden van Deau,
(plaats hieronder jullie duimafdruk)

Doelen
SS De kleuters formuleren voorstellen om in de komende periode zorgzaam
met water om te gaan.
SS De kleuters kunnen zelf een actie kiezen en een periode volhouden om er
aandacht aan te besteden.
10 doos 3

Materiaal
SS enkele door de kleuters meegebrachte
watervoorwerpen (zie toontafel)
SS prentenboek ‘Deau’
SS foto’s uit de leefwereld van Anou
SS enkele tekeningen, schilderwerk
SS flap of bord, stiften
SS vingerverf

Verloop
SS Motiveren 			

Laat Deau een brief voorlezen

SS Vrij brainstormen		

De kleuters sommen mogelijke acties voor de klas op. Ze helpen vooraf

				

mee denken rond het visueel voorstellen van de tips. De leerkracht nodigt

				

de kinderen uit om hun ideeën rond de actie te tekenen, schilderen, 		

				

kleuren, kleven, ... Nadien stellen ze hun visueel voorgestelde tips voor

				

aan de andere kleuters in de kring.

SS Extra prikkel		

De leerkracht toont de situaties op de foto’s die meegebracht werden

				
SS Acties kiezen		

door de kinderen of verwijst naar de foto’s van Anou en Deau.
Er worden 3 tekeningen of visualisaties gekozen die de acties duidelijk

				weergeven.
SS Doe-de-Deau-diploma
				

De 3 tekeningen of acties worden aangebracht op het diploma. Laat 		
iedereen zijn vingerafdruk met vingerverf op het diploma zetten.

Tip
SS In bijlage vind je een lijst met mogelijke acties.
SS Formuleer als leerkracht ook zelf een actie.
SS Verstuur een kopie van het ingevulde Doe-de-Deau-diploma naar
Stad Roeselare/ Noord-Zuid, Botermarkt 2, 8800 Roeselare of
beleidsontwikkelingmens@roeselare.be. Wie het diploma opstuurt, ontvangt
een gratis exemplaar van het boek Deau.
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Anderen sensibiliseren

Vooraf
SS Bereid voor: een expo van alle werken + ontvangst.
SS Maak een uitnodiging voor het toonmoment aan de ouders, grootouders, een andere klas...
SS Ontwerp ook de toegangskaartjes.

Doel
SS De kleuters kunnen de bezoekers over de activiteiten en ervaringen i.v.m.
watergebruik informeren en uitnodigen om duurzaam met water om te
gaan.
SS De kleuters kunnen hun zelf gevisualiseerde tips toelichten.

Materiaal
SS uitgebreide toontafel met watervoorwerpen
SS beeldend werk van de kinderen
SS materiaal voor een demonstratie rond duurzaam handen wassen / tanden poetsen : kom, zeep,
handdoek, dweil
SS materiaal voor waterreceptie: duurzame bekers, kannen, mes, snijplank, limoen, komkommer,
muntblaadjes of andere gezonde smaakmaker, ijsblokjes…

12 doos 3

Verloop
Wat kan je doen?
SS Een ontvangst organiseren en de toegangskaartjes nakijken.
SS Starten met korte info en de bezoekers rondleiden.
SS Vertellen en uitbeelden van het verhaal Deau.
SS Een demonstratie geven rond duurzaam handen wassen / tanden poetsen.
SS Het Doe-de-Deau diploma en kinderwerkjes tonen en laten toelichten door de kleuters.
SS Tips en symbolen meegeven i.v.m. duurzaam watergebruik (tekeningen op papier).
SS Een waterreceptie organiseren met verschillende soorten water: plat, licht bruisend, met gezonde
smaakmaker,…
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Uitdagen om thuis duurzamer om te gaan met water

Vooraf
SS Brief aanpassen

Doelen
SS Doorbreken van de vanzelfsprekendheid dat water, warm en koud, wanneer
en hoeveel we maar willen, altijd beschikbaar is.
SS Kiezen van een wateractie om thuis duurzaam met water om te gaan.

Materiaal
SS Brief aan de ouders

Verloop
SS Geef een brief mee op het toonmoment (zie anderen sensibiliseren) of via heen- en weerboekje.
SS Vraag aan de ouders om samen met de kleuter 1 actie te kiezen en dit te communiceren.
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Hoekenwerk: verder verkennen en verwerken van het
thema water

Poppenhoek
Neem een beetje regenwater en een natuurlijk schoonmaakmiddel. Span een
wasdraad in de klas en laat enkele kinderen de poppenkleedjes wassen. Laat hen
hiervoor (zo) weinig (mogelijk) water gebruiken. Houd een teil voor het wassen van de
kledij en een teil voor spoelwater. Laat de kinderen de kledij goed uitwringen en laat
ze indien mogelijk buiten drogen in de wind en in de zon.

Boekenhoek
Zorg voor interessante zoekboeken, prentenboeken, fotoboeken. Maak zelf een boek
met de kinderen.

Ontdekhoek
Werk de watertafel als waterlabo uit zodat kinderen onderzoekjes i.v.m. met water
kunnen doen.

Winkelhoek
Schenk aandacht aan voldoende drinken. Laat enkele kinderen een waterwinkel
uitbaten. Iedereen uit de klas krijgt een aantal jetons en kan water in de waterwinkel
kopen. De winkelbedienden vullen de waterflesjes met het water uit de kraan (zonder
morsen).

14 doos 3
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Uitbreiding voor de oudste kleuters

Organiseren van een waterarme dag

Vooraf
Ga na of de kinderen gemotiveerd zijn om te ondervinden of ze tijdens een
dag met 1 emmer water kunnen rondkomen. Laat Deau hen uitdagen.

Doel
SS De kleuters zijn zich bewust van het belang van water en watergebruik gedurende
de dag.

Materiaal
SS 1 emmer met water
SS potjes

SS doos met te besteden en andere doos
met reeds bestede jetons

SS bekers

SS registratiebord

SS kleine kommen

SS kleine rode doeken of lint

Verloop
Sluit alle waterpunten in de klas of directe omgeving af met bv. een rode doek er om heen.
Doe dit vooraf of samen met de kleuters. Breng bij de start van de schooldag 1 emmer
kraantjeswater in de klas. Geef de kinderen ook een doos met een aantal jetons (het aantal
komt overeen met aantal kinderen in de klas). Bij elke situatie of moment dat water nodig
is, wordt een oplossing gezocht of een jeton ingeleverd.
Voorbeelden:
SS Iemand gaat naar toilet en neemt hiervoor 1 jeton.
SS Iemand wast zijn handen: hij neemt wat water uit de emmer en doet dat in een kom, 1
jeton wordt ingeleverd.
SS Iemand wast de borstels uit: hij neemt een beetje water van het handen wassen en
doet dat in de uitwaskom.
SS …
Tussentijds en op het einde van de dag wordt het resultaat overlopen en de ervaring
besproken.
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Inleefspel ‘water halen’
Vooraf
SS Bepaal een looproute via vervuild water, naar de lege waterput en dan naar de bron.
SS Zet een lege en een volle emmer klaar.

Doelen
SS De kleuters zijn zich bewust van het belang van (drinkbaar) water
voor iedereen.

Materiaal
SS Deau
SS lege en volle emmer
SS beker per kind
SS enkele kommetjes

Verloop
SS Inleiden: we doen alsof er geen waterkraantje in de buurt of in huis is.
Kleuters formuleren voorstellen van wat ze kunnen doen als ze water
nodig hebben. Daarna krijgt ieder kind een beker of kommetje en nodigt
Deau de kinderen uit om water te zoeken buiten de klas.
SS Ontdekking van vervuild water: wat gebeurt er als je dit drinkt?
SS Lege waterput (lege emmer): wat nu?
SS De bron (volle emmer kraantjeswater): de kinderen mogen hun
kommetje of beker vullen, er nog niet van drinken.
SS Terugweg afleggen naar klaslokaal: beker of kommetje zorgvuldig
zonder te morsen ‘naar huis dragen’. De kinderen gieten hun beker of
kommetje zorgvuldig leeg in gemeenschappelijke emmer.
SS Even op adem komen: schep wat water in de beker en drink de beker
helemaal uit.
SS Nabespreken.
Bron: Krekelboek (bewerking Walk for Water)
16 doos 3

Onderzoeken, tellen en meten
Laat de kleuters zelf uitzoeken welke acties het meest water besparen. Laat ze meten met
allerlei maten.

Kinderrecht
De kleuters kunnen de afbeelding ‘recht op
drinkbaar water’ waarnemen en natekenen.
Ze kunnen in eigen woorden zeggen wat ze op de
tekening zien. De leerkracht legt uit dat elk kind
water nodig heeft om te kunnen leven, spelen,
zich zelf te verzorgen, naar school te gaan.

Symbolen ontwerpen
De kleuters kunnen tekeningen maken om er aan te denken dat je zorgzaam met water
moet omgaan. De kleuters kiezen samen een tekening van één van de kleuters die volgens
hun mening het duurzaam omgaan met water het beste weergeeft. De verkozen tekening
wordt centraal opgehangen in de klas, eventueel bij een waterpunt.
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Ervaringen uit de praktijk

De 3 dozen kan je niet los zien van elkaar.
Doos 3 was voor mij vooral een synthese van de
andere dozen. De kinderen haalden zelf zaken aan
die ze opgepikt hadden uit doos 1.
Juf Heide
(2de en 3de kleuter)

18 doos 3
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bijlage
overzicht vragen spelkaarten

Hoofdkaarten (kennisvragen)
SS Hoe draagt Anou de emmer in het verhaal Deau: op de rug van haar
hondje, op haar hoofd, in haar armen?
üü Op haar hoofd
SS Welke kleur heeft de emmer van Anou in het verhaal over Deau?
üü rood
SS Welk water kan je drinken: zeewater, regenwater of kraantjeswater?
üü kraantjeswater
SS Waarin kan je het meeste regenwater opvangen: beker, emmer of
regenton?
üü regenton
SS Welke schoenen draag je best in de regen: sandalen, laarzen of
sportschoenen?
üü laarzen
SS Wat is geen water: sneeuw, regen of bliksem?
üü bliksem
SS Welk dier leeft niet in het water: zebra, zeepaardje of zeehond?
üü zebra
SS Noem 2 plaatsen op school waar je drinkbaar water kan vinden.
üü .......
SS Als je water in de diepvries stopt, wat wordt het dan: ijs, sneeuw of vuur?
üü ijs
SS Toon waar het water van een kraantje vandaan komt en waar het naar toe
loopt.

Juist of niet juist:
üü Je drinkt beter water uit de kraan dan uit een plastieken fles.
üü Als je veel water drinkt, moet je veel plassen.
ÑÑ Regenwater mag je drinken.
üü Regenwater is goed voor de plantjes.
üü Regenwater is goed om te poetsen.
üü Water van het handenwassen kunnen we gebruiken om de borstels uit te wassen.
üü Het toilet dat blijft doorlopen, verspilt water en moet dringend hersteld worden.

Bijlage

Hartkaarten (situaties)
Indien er een lachende Deau J op de kaart staat, moeten de kinderen
aangeven wat goed is aan de specifieke situatie m.b.t. watergebruik.
Indien er een verdrietige Deau L op staat, geven ze aan wat minder goed/ niet
goed is aan de situatie of hoe ze de situatie anders kunnen aanpakken.
Bedoeling is dat kinderen de tekening gaan waarnemen en zelf verwoorden
hoe er duurzaam of niet duurzaam water gebruikt wordt
(toon de tekeningen aan de kinderen)

Er zijn meerdere goede antwoorden. Dit zijn mogelijke antwoorden:

LL Kraan staat open bij het wassen van de handen.
LL Kraan staat open bij het poetsen van de tanden.
JJ Kraan is dicht wanneer de handen ingezeept worden.
JJ Je wast je handen na het toiletbezoek.
JJ Je gebruikt water uit de regenton om water te geven aan de planten.

LL Je hebt je zwembad gevuld met drinkbaar water.
JJ Je gebruikt een klein badje in plaats van een groot.

JJ Je bent zuinig met water tijdens het poetsen.
LL Je verspilt heel wat water tijdens het poetsen.

JJ Je drinkt kraantjeswater tijdens het eten.

Bijlage

Handenkaarten (doe-opdrachten)

Actie !

Mogelijke doe-opdrachten voor duo’s waarbij de anderen observeren en
aangeven wat nodig is, wat goed is en wat beter kan:
SS Neem een beker water van de kraan om te drinken.
SS Was de handen met zeep in een kom of aan een kraantje.
SS Toon hoe je de tanden poetst.
SS Maak je werktafeltje of stoel schoon met wat water en een doek.
SS Geef water aan een plantje.
SS Geef water aan een dier.
SS Zoek 2 voorwerpen die zullen zinken in de waterbak.
SS Zoek 2 voorwerpen die zullen drijven in de waterbak.
SS Probeer met water op een bord een tekening te maken; als dit lukt laat de
anderen raden wat het is.
SS Was een poppenkleedje. Hang het kleedje op aan een wasdraad.
SS Zoek een voorwerp in de klas waarin je water kan doen (geen gieter,
emmer of beker). Ga naar het kraantje dat wat verder van de klas
verwijderd is. Doe water in het voorwerp. Breng het naar het pad en
probeer zo weinig mogelijk te morsen.
SS Giet vuil water door een verzameling steentjes en een filter(zakje).
SS Toon hoe je water gebruikt op het toilet. Ga samen naar het toilet en
bespreek vooraf hoe je ‘duurzaam’ en hygiënisch naar het toilet gaat.
Mogelijke opdrachten voor de hele klasgroep:
SS Ga allemaal op 1 lijn staan. De laatste staat dicht bij de waterput. Geef
een beker gevuld met water door tot aan de laatste. Probeer zo weinig
mogelijk te morsen.
SS Deel de klasgroep op in 2 groepen. Speel 10-bal met een waterballon. Zorg
dat een groep de ballon 10 maal kan aanraken zonder de grond te raken
(of in handen van de andere ploeg te vallen).
SS Drink allemaal 1 beker water.

Bijlage
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bijlage
Mogelijke acties:
kinderen leren duurzaam met water omgaan in de klas

Wat
Kraantjeswater drinken.

Hoe

Liever niet

SS Kraantjes- of leidingwater drinken
(indien er geen loden buizen meer
zijn op school).
SS Beker, karaf of drinkbus gebruiken,
en deze helemaal leeg drinken. Niet
te veel water nemen.
SS Kraan sluiten tijdens het inzepen.
SS Kom gebruiken.

SS Allerhande drankjes uit
plastieken flessen drinken.

Poetsen van de tanden.

SS Beker gebruiken en de kraan sluiten
tijdens het poetsen.

SS Kraan laten lopen.

Reinigen werktafeltjes,
stoelen, borstels.

SS Regenwater op vangen en
gebruiken.
SS Handwas-water opvangen en
gebruiken.
SS Water minder vervuilen. Bv.: bij het
uitwassen van verfborstels een
bakje gebruiken.

SS Kraan laten lopen.

Plantjes water geven.

SS Regenwater opvangen.

Dieren water geven.

SS Drinkbaar water nemen.

SS Plantjes water geven met
leidingwater, drinkbaar water.
SS Te veel water nemen, morsen.

Wc

SS Bij het gebruik van het toilet weinig
water gebruiken (kleine spoelknop
gebruiken indien mogelijk)

SS Meer dan 1 keer doorspoelen.

In waterbak spelen.

SS Dweil bij de hand nemen.
SS Om beurt, in groepjes spelen.

SS Niet morsen.

Algemeen zorgzaam
omgaan met water.

SS De kraan meteen na gebruik goed
SS Kraan open laten staan.
dicht doen.
SS Water morsen.
SS Zo weinig mogelijk water morsen
SS Waterlek niet melden.
SS Deksel op pot doen.
SS Vragen om lekkende kranen en
toiletten te herstellen.
SS Opkomen voor drinkbaar water voor
elk kind.
SS Onderscheid kunnen maken tussen
drinkbaar en niet-drinkbaar water.

Wassen van de handen.

Bijlage

SS Kraan laten lopen.
SS Te veel zeep nemen.
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bijlage
Voor wie het grondiger wil aanpakken

Situatie

Acties thuis

Acties op school

Water
drinken.

SS Elk kind mag gelijk wanneer
drinken.
SS Extra vaste momenten integreren
om te drinken: 2X per dag.
SS Ouders worden op de hoogte
gebracht van de hoeveelheid
water die hun kind drinkt.

SS Steeds een kan/ karaf
klaarzetten.
SS Geen kranen laten lopen.
SS Enkel water of soep op school
drinken-> geen sapjes en
geen PMD.
SS Drinkbus voor iedereen.

Planten
water
geven.

SS Regenwaterpunten voorzien van
SS Regenpijp naar de schooltuin/
pictogram.
speelplaats.
SS Planten met regenwater begieten. SS Regenton of regenzuil.
SS Planten in potten tijdens winter
weinig begieten.

Handen
wassen.

SS Handen wassen met regenwater.
SS Handen wassen in eenzelfde
emmer leidingwater.

SS Geen kranen laten lopen.
SS Technische maatregelen:
sensorkranen, kranen met
drukknoppen, perlators,
doorstroombegrenzers.

Wc

SS Spaartoets/spoelstop correct
gebruiken.
SS Inhoud spoelbak verkleinen door
gevulde petflessen te leggen in
waterbakreservoir.
SS Wandplaat zuinig spoelen.

SS Resten van synthetische verven
afvoeren naar containerpark.

SS Defecten b.v. mechanisch
gedeelte waardoor water blijft
lopen meteen oplossen.
SS Spaarknoppen installeren op
bestaande stortbak.
SS Toiletblok volledig op
regenwater aansluiten.
SS Grote regenputten voorzien.
SS Verf op waterbasis gebruiken.
SS Verf met Europees ecolabel.

SS Zo weinig mogelijk zeep en
detergenten gebruiken.

SS Zo weinig mogelijk zeep en
detergenten gebruiken.

Penselen
wassen.

Schoonmaakproducten

Delen van
uitgespoelde
verf komen in
riolen terecht
bij b.v. vinylwaterverven,
ook acrylwaterverf .

Bijlage

