Winterwarmte

in 3 stappen

In sneeuw en vrieskou wonen in een tent zonder
verwarming, warme kleding of dekens. Hier
kunnen wij ons geen voorstelling bij maken.
Voor veel vluchtelingenkinderen is dit realiteit.
Daarom komen wij in actie! Helpen jullie mee?

1. Digitale gastles

Tip:
Organiseer een
warme-truien-dag
op school wanneer
jullie starten met de
actie. Zet op deze
dag de verwarming
lager of helemaal uit.
Dit zorgt nog meer
voor bewustwording
onder de leerlingen.

Op een moment dat het jullie uit komt kijken jullie
als klas naar een digitale gastles. Hierin leren de
leerlingen op een leuke manier van alles over
warmte in Nederland ('hoe werkt de CV in je eigen
huis eigenlijk?') en warmte in andere landen.
Warmte is niet zo vanzelfsprekend als het soms
lijkt. Er is ook een begeleidend filmpje voor de
onderbouw. Op deze manier kunnen jullie met de
hele school mee doen!

2. Kom in actie

Daarna gaan de leerlingen op pad om geld in
te zamelen. Ze krijgen hiervoor een
stickerboekje en stickers. In het
stickerboekje staan plaatjes van b.v. hout of
een deken. Als het artikel gedoneerd is mag
er een sticker op het boekje geplakt worden.

Voor wie?
De hele school kan mee doen, omdat we
onderscheid maken bij de gastles en het
stickerboekje in onderbouw en bovenbouw.
Wanneer?
Deze actie past het beste in de winter:
vanaf de herfstvakantie tot eind maart.
Wanneer jullie starten kiezen jullie zelf.
Geen gedoe met contant geld:
Deze actie kan volledig digitaal
worden uitgevoerd via de QRcode op het stickerboekje.
De betaallink kan ook
worden doorgestuurd
naar familie en
Meld
vrienden die verder
weg wonen.

We hebben ook leuke
bijpassende posters
om op te hangen in de
klas of bij de ingang
van de school!

3. Boekje vol?
Boekje vol geplakt? Dan krijgt de leerling een
kadootje; de enige echte ZOA Winterwarmer!
Aan het eind van de actie krijgt elke deelnemende
leerling een winterwarmer, ook als het niet gelukt
is het boekje vol te krijgen. Één per leerling.

jouw klas of school aan via www.zoa.nl/winterwarmte
Vragen? Mail ze naar scholen@zoa.ngo

