GOEDE VOORBEELD FICHE
SPEELGOED RUILEN MET DE
HELE SCHOOL

ik deel

ALGEMENE INFO
Doelgroep: alle klassen ( kleuter + lager)
Grootte groep: /

Leeftijd: 2,5 - 12
Duur van de activiteit(en): ongeveer 2 u

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): de MOS-werkgroep van de school ( +/ - 8 personen)
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit

We houden elk jaar op school een kerstmarkt. Hier worden
spulletjes verkocht die door de leerlingen gemaakt zijn.
We wilden ook graag iets extra doen waarbij de leerlingen het
delen ervaarden. We verzamelden speelgoed waar de kinderen
niet meer mee speelden in een lege klas op school. Als het
speelgoed werd goedgekeurd door de leerkrachten ontvingen
ze in ruil een bonnetje. Op de kerstmarkt mochten ze dan met
dit bonnetje een ‘nieuw’ speelgoedje kiezen .

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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ik deel

resultaat

“Het was een zeer aangename gebeurtenis. Mijn eigen zoontje (die in de derde kleuterklas
zat) is nu al aan het nadenken welk speelgoed hij gaat ruilen op de kerstmarkt.”
Ook achteraf waren er toffe reacties van ouders die het een heel leuk initiatief vonden.

let op

Verzamel het speelgoed in een aparte klas. Zo is het al verzameld en hoef je dit achteraf niet
meer te doen.
Het speelgoed werd gecontroleerd door de leerkrachten toen het werd ingezameld.
We hadden vaste momenten gedurende één week waarin we het speelgoed verzamelden.
We kozen voor kleine fluo-oranje bonnetjes met het logo van ‘ik deel’ erop. Zo was het niet zo
gemakkelijk om na te maken.
Denk op voorhand al eens na wat je kan doen met de overschot van het speelgoed.
Misschien kan je hier een goed doel voor inschakelen?

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de Praktijkfiches ‘Depot of Bib’ en ‘Ruilbeurs of tweedehandsbeurs’.

Contactgegevens school:
Naam: Sint - Lutgart		
Telefoonnummer: 03 772 35 12
Contactpersoon: Mieke Van Britsom
Veerle Verschaeren – Dirk Hylebos
Ivan Vercauteren – Hilde Vercauteren
Sofie Hilgert – Luc d’Hanis – Annelies
De Block

Gemeente: Belsele
E-mail: directeur-annemie@sintlutgart.be

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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