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Opruimactie zwerfafval 
Aanstaande dinsdag is het Duurzame Dinsdag. Aveleijn heeft het initiatief genomen om dan met een 
aantal van hun cliënten van de Lavendel het zwerfafval rondom hun gebouw en rondom onze school 
op te ruimen. Er zullen ook kinderen uit de BB aansluiten om te helpen. Een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en de omgeving schoon te krijgen!     
 
 

Hoe maak je van een vuilniszak een wereldwijde 
beweging? 
Donderdag 9 september a.s. zal Tijmen Sissing, o.a. 
oprichter van Trashpackers, influencer en rapper, 
een workshop geven aan alle kinderen van de BB 
over afval en het gezamenlijk opruimen ervan. Dit 
sluit heel mooi aan bij bovenstaand initiatief, maar 
ook bij het afval scheiden waar wij als school op dit 
moment druk mee bezig zijn. 
 
Tijmen zal het verhaal over zijn backpackreis in 

Zuidoost-Azië delen met de kinderen, waar hij bekend werd onder de plaatselijke bevolking door het 
opruimen van stranden. Tijmen ging op reis in 2018 en binnen een jaar is zijn initiatief uitgegroeid tot 
een wereldwijde beweging van meer dan 11.000 leden die in één jaar 400.000 kilo aan afval hebben 
opgeruimd. Met de opruimacties vestigt Tijmen de aandacht op de impact van plastic op mens en 
milieu, het belang van hergebruiken, minimaliseren en recyclen. Deze inspiratiesessie wordt ons 
aangeboden door de gemeente Haaksbergen. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Kledinginzameling 
Ook dit schooljaar houden wij weer in het najaar en voorjaar een 
kledinginzameling. In het najaar is dit op donderdagavond 28 oktober en 
vrijdagochtend 29 oktober en in het voorjaar is het op woensdagavond 
11 mei en donderdagochtend 12 mei. 
 
Als jullie de komende periode de kasten opruimen met zomerkleding en je hebt oude kleding die 
ingezameld kan worden, dan het verzoek om deze alvast voor onze kledinginzameling te bewaren. 
Vanuit de organisatie worden geen plastic zakken meer verstrekt. Het mag gewoon in vuilniszakken 



(dichtgeknoopt) aangeleverd worden. Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. 
Daarom is het van belang dat de kleding, enz. schoon en heel is. 
 
Nadere informatie volgt kort voor de inzameldata. Vertel het ook gerust buren en familie, zodat wij 
hopelijk weer een mooie opbrengst krijgen die volledig ten goede komt aan activiteiten voor de 
kinderen. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
07-09 OR 
21-09 MR 
29-09 Studiedag: kinderen zijn vrij 
 

 


