ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
EEN GEDEELD FEEST

ALGEMENE INFO
Doelgroep: ouders en leerlingen
Grootte groep: 300 personen

Leeftijd: kleuters tot en met 6de leerjaar + volwassenen
Duur van de activiteit(en): +/- 2 uur

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): +/- 15 leerkrachten
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Vooraf vroegen we de ouders om spullen binnen te brengen die ze niet meer nodig
hadden. Die spullen (huishoudspullen, speelgoed, kleding, …) werden verzameld in de
school. We bouwden de tweedehandsbeurs op de avond voor het schoolfeest en stalden
de spullen per soort, per leeftijd, … uit op tafels.
Tijdens het schoolfeest (optredens van de kinderen) nodigden we de mensen uit voor de
tweedehandsbeurs. We legden onze visie uit en verduidelijkten de opzet van deze activiteit. Voor en na het optreden konden de bezoekers per gezinslid één stuk komen kiezen.
Bij het binnenkomen van de zaal, kregen ze één ‘ik deel’ sticker per gezinslid. Die sticker
konden ze inruilen voor één stuk.

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

resultaat

Alles is goed verlopen, de bezoekers waren enthousiast. Niet alle ouders hebben iets
meegenomen. De kinderen kozen vooral speelgoed.
“Tof initiatief !”
“Leuk om zomaar iets gratis en voor niets te mogen kiezen!”

let op

In het begin kwam er weinig reactie van de ouders om spullen binnen te brengen. Ze hadden
extra aanmoediging nodig.

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: GBS ‘t Kroontje
Telefoonnummer: 03 484 30 87
Contactpersoon: Chris Janssens

Gemeente: Massenhoven
E-mail: gbs.tkroontje@scarlet.be

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