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Iemand een hart onder de riem steken. In deze uitdrukking is het hart de
figuurlijke zetel van onze moed. En dat is zeker iets wat ieder van ons in deze
dagen al vaak aan een ander heeft toegewenst. Houd moed. Alles komt goed.
Met onze actie #h❥rtonderderiem voorzien we jullie van wat inspiratie, reiken we
een paar vitamines aan en willen we jullie vooral nabij zijn. Een duwtje in de rug,
een opkikker, een blijk van vertrouwen, een helpende hand...

Beste leerkracht,
De mens mag uit zijn winterslaap komen. We mogen ons stilaan buiten ons kot begeven
en elkaar opzoeken. De werkzaamheden kunnen ten dele hervat worden, de toekomst
ziet er rooskleurig uit. Hopelijk komen we er met de schrik vanaf.
Het zal je ook wel al opgevallen zijn dat niet alleen de mensheid wakker geworden is.
Ondertussen is de natuur in volle bloei en valt er heel wat te beleven in het groen
rondom onze huizen en scholen. Door de warme lentedagen en de vele filmpjes die we
konden bekijken over wilde dieren die zich in onze steden wagen lijkt het wel of de
natuur deugd heeft gehad aan onze winterslaap. Wat een veerkracht en scheppend
vermogen heeft onze wereldbol toch. Het kan zeker geen kwaad van de schoonheid
hiervan even te laten doordringen en te beseffen dat wij, als we wat meer zorg zouden
dragen, gewoon kunnen meesurfen op haar veerkracht.
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Aan de slag

•

Kinderen hebben de voorbije tijd best wel veel binnen gezeten. Probeer afwisselend activiteiten buiten te
organiseren.
Maak gebruik van de groene omgeving in of buiten de school. Kan je ze nog groener of schoner maken
samen met de kinderen?
Hoe kunnen we meer aandacht besteden aan lokale handel, verpakkingen, verplaatsingen beperken,
alternatieve energiebronnen, enz. kortom, allerhande initiatieven in verband met duurzaamheid om de
veerkracht van onze wereldbol te versterken.

Maak je eigen
blotenvoetenpad
met de klas, met
dingen uit de
natuur

Maak een
natuurboom met
ervaringen samen met
de kinderen. Ieder
kind tekent of schrijft
in een blaadje over
een leuke plek of
ervaring in de natuur.

Je kan de
kindjes van je klas
een tekening laten maken
over wat er volgens hen
allemaal leeft in de zee, in de lucht,
op het land en in de bergen.
Vervolgens kan je deze tekeningen aan
elkaar kleven.
Zo krijg je een hele grote of net hele lange
poster waarop je vanalles kan ontdekken.
En als je die poster op een
zichtbare plek hangt kan de
hele school meegenieten!

Love Generation
Een zaadje

Aan de slag
Maak samen met de klas een montage met natuurbeelden dichtbij en wereldwijd.
Hoe krijgen mensen meer oog voor het kleine?
Hoe zoeken ze de natuur op om te sporten, stil te vallen, te mediteren?
Hoe zet het mensen aan tot engagement voor een duurzamere wereld?
Zoek ook nu de natuur op. Geef buiten les. Ga op zoek naar de trage wegen rondom
de school.

Vind nog meer inspiratie op de padlet of de website (onder projecten) of bezorg ons de jouwe om anderen te inspireren!
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