Aan ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 1
Maastricht, 28 september 2017
Betreft:

AAN DE SLAG MET AFVAL

Geachte ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de samenwerking
tussen het VHBO Maastricht, de gemeente Maastricht en het centrum voor
Natuur en Milieu-Educatie Maastricht (CNME).
Als VHBO Maastricht, een school die midden in de samenleving staat,
willen wij de leerlingen bewust maken van zwerfafval en de gevolgen voor de
samenleving.
Naast deze actie zullen de docenten aandacht besteden aan zwerfafval en
hebben de leerlingen werkbladen gekregen om zich verder te verdiepen in de
problemen die hierdoor ontstaan. Bewustmaking staat centraal en daaraan
gekoppeld: wat kan ik er aan doen?

#PickitUp
#PickItUp is een initiatief van de Gemeente Maastricht en wordt uitgevoerd door het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie Maastricht (CNME).
Beiden hebben de handen in elkaar geslagen om de strijd aan te gaan met zwerfafval.
#PickItUp wil graag de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid (jij maakt het verschil!) vergroten
onder de inwoners van Maastricht e.o.
#PickItUp gaat actief aan de slag met het ondersteunen van scholen bij het schoonhouden van de
omgeving en/of schoolroutes en het aanbieden van lesmateriaal over zwerfafval. Daarnaast gaat
#PickItUp op bezoek bij de vele buurten in Maastricht om samen met de buurtplatfora en lokale
verenigingen naar de zwerfafvalproblematiek te kijken en opruimacties te initiëren.
Meer weten of zelf een actie organiseren?
www.pickitupmaastricht.nl
Volg ons op
Facebook en twitter

Datum: woensdag 4 oktober 2017
Tijdstip: 6e en 7e lesuur
Start opschoonactie
Voorafgaand aan de opschoonactie verzamelen voor de aula.
Klassen worden verdeeld in deelgroepen. Iedere groep ontvangt hier de nodige
materialen en een plattegrond van het gebied rondom de school waarop de straten zijn
gemarkeerd die de groep gaat opschonen. Groepen het verst verwijderd van de school
zullen als eerste vertrekken.
Materialen
Leerlingen werken in tweetallen tijdens het opruimen:
--‐ Per tweetal wordt er een prikker, een afvalzak en een set handschoenen uitgedeeld.
--‐ Iedere leerling krijgt een veiligheidshesje en is verplicht deze te dragen
Veiligheid
Leerlingen trekken ZELFSTANDIG de wijk in.
Iedere leerling draagt een hesje voor de eigen veiligheid: met een hesje zijn ze zichtbaar voor
weggebruikers. Leerlingen moeten voorzichtig en gezamenlijk over steken en indien aanwezig altijd
gebruik te maken van het zebrapad. Bij een calamiteit wordt direct gebeld met het nummer van de
school. Dit nummer staat ook vermeld op de plattegrond.
Wat op te ruimen en wat niet?
De leerlingen ruimen ZWERFAFVAL op: afval dat door mensen op straat, in de berm en in de
struiken is gegooid, zoals (snoep)papiertjes, blikjes, plastic flesjes, sigarettenpeuken en ander
niet-organisch materiaal.
Wat ruimen de leerlingen niet op:
--‐ organisch materiaal (bladeren en hondenpoep)
--‐ glasscherven
--‐ drugs, spuiten en condooms
--‐ groot afval zoals autobanden, scooter- en fietsonderdelen die ze niet in een zak kunnen stoppen
--‐ afval(zakken) op privéterreinen, zoals op opritten en in tuinen van bewoners
Hondenpoepzakjes mogen ze opruimen, maar houd er rekening mee dat dit erg stinkt!
Treffen ze drugs aan? Laat het liggen!
De leerlingen markeren de plek waar ze de drugs hebben aangetroffen op de plattegrond en
maken er bij terugkomst op school een melding van.
Treffen ze een dumpplek aan?
Zij helpen Team Handhaven een handje en markeren ook deze plek op de plattegrond.

Einde opschoonactie
Alle afvalzakken worden meegenomen naar school:
Deze worden op een centrale plek verzameld om het ‘eindresultaat’ gezamenlijk te kunnen
bekijken. (Alles wordt na schooltijd opgehaald door Stadsbeheer).
Alle opruimmaterialen worden na de opschoonactie door de leerlingen zelf netjes en compleet
weer teruggelegd op de daarvoor bestemde plek voor de aula.
Door deelname aan dit project proberen wij de maatschappelijke betrokkenheid van iedereen te
vergroten.
U bent van harte welkom om op deze middag uw zoon/dochter/pupil te ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Nico Duijkers
Teamleider vhbo klas 1

