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Project Let’s do it Kids 

 
Woensdag 9 maart gaan wij met de hele school aan de slag met 
afval. 
Wij willen een duurzame school zijn met o.a. zonnepanelen en 
steeds minder afval. 
Om de kinderen hierbij te betrekken organiseren wij volgende week 
woensdag het project Let’s do it Kids. 
De groepen 4 t/m 8 nemen o.a. deel aan een zwerfafvalexpeditie in 
de omgeving van de school. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 7 
zullen hiervoor een beroep op u doen om te helpen bij de 

begeleiding hiervan. 
Voor de groepen 1 t/m 3 is er in de aula van de school een voorstelling over afval. 
Alle groepen krijgen tevens een les over afval of plastic soep. 
 
Meer over het project leest u in hieronder. 
 
Geen plastic soep op onze stoep!  
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van Let’s Do It Kids! willen 
meegeven aan kinderen. Binnenkort zijn de gastdocenten van Let’s Do It Kids te gast op de school 
van uw kind. Met een leuke en leerzame dag maken zij kinderen bewust van (de gevolgen van) 
zwerfafval. Want zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt plastic soep. Met vreselijke 
gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst. 
Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?  
 
Hulpouders en foto’s  
Ook voor ouders is deze dag leuk om mee te maken. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u 
daarvoor aan bij de docent van uw kind, het is maar voor 50 minuten. Wij maken zelf geen foto’s 
van de activiteiten, maar kinderen vinden het heel ‘cool’ om foto’s terug te zien. Wilt u zelf foto´s 
maken, vraag het dan eerst aan de docent. Heeft u foto´s die we mogen gebruiken tag ons dan op: 
https://www.facebook.com/LetsDoItKids/  
 
Draag bij aan minder plastic soep  
Middels spannende workshops, voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles over het 
afvalprobleem, de gevolgen voor dieren en wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Ga voor meer 
inhoudelijke informatie over de plastic soep naar www.facebook.com/plasticsoupfoundation.nl  
 
Internationale organisatie Let’s Do It!  
Lets Do It Kids! is verbonden aan de internationale organisatie Let’s Do It! In Nederland hebben we 
tot nu toe al bijna 45.000 kinderen bereikt met onze boodschap voor een betere en schonere 
wereld! 
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Vanaf 21 maart oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
Vanaf maandag 7 maart kunt u, via PARRO, intekenen op de oudergesprekken die plaats vinden 
vanaf maandag 21 maart. De gesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. 
De oudergesprekken duren 10 minuten en gaan over de ontwikkeling van uw kind.  
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen op vrijdag 18 maart het tweede rapport. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom bij de oudergesprekken. Het gaat 
uiteindelijk over hun ontwikkeling. 
Wij vinden het heel belangrijk om de ontwikkeling van uw kind op school met u te delen en stellen 
het daarom op prijs als er van elke leerling tenminste een ouder komt. 
Het is ook voor uw kind belangrijk dat u komt. Het laat uw zoon/dochter zien dat u betrokken bent 
en dat is heel belangrijk voor de motivatie van leerlingen. 
De oudergesprekken worden over meerdere dagen verspreid en vinden na lestijd plaats. 
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Project Let's do it Kids 
 

Wednesday 9 March we will start working with waste with the entire 
school. 
We want to be a sustainable school with, among other things, solar 
panels and less and less waste. 
To involve the children, we are organizing the Let's do it Kids project 
next Wednesday. 
Groups 4 to 8 take part in a litter expedition in the vicinity of the 
school. The teachers of groups 4 to 7 will call on you to help with 
this. 
For groups 1 to 3, there is a performance about waste in the school 

auditorium. 
All groups also receive a lesson about waste or plastic soup. 
 
Read more about the project below. 
 
No plastic soup on our doorstep! 
A clean neighborhood and city makes you happy. That's what the Let's Do It Kids! workshops do! 
want to pass on to children. Soon the guest teachers of Let's Do It Kids will be guests at your 
child's school. With a fun and educational day they make children aware of (the consequences of) 
litter. Because litter on the sidewalk blows into the water and becomes plastic soup. With terrible 
consequences for (domestic) animals in the neighborhood up to dolphins in the North Sea. 
Children are the future. But how bright is that future if we don't do anything about it? 
 
Help parents and photos 
This day is also fun for parents to participate in. We can really use your help. Register with your 
child's teacher for this, it is only for 50 minutes. We do not take pictures of the activities ourselves, 
but children think it is very 'cool' to see pictures again. If you want to take pictures yourself, ask the 
teacher first. If you have photos that we can use, tag us at: 
https://www.facebook.com/LetsDoItKids/ 
 
Contribute to less plastic soup 
Through exciting workshops, performances and a clean-up campaign, children learn everything 
about the waste problem, the consequences for animals and what children can do about it 
themselves. For more substantive information about the plastic soup, visit 
www.facebook.com/plasticsoupfoundation.nl 
 
International organization Let's Do It! 



Let's Do It Kids! is affiliated with the international organization Let's Do It! In the Netherlands we 
have so far reached almost 45,000 children with our message for a better and cleaner world! 
 
 

From March 21, parent conversations for groups 1 to 7 
From Monday 7 March you can register via PARRO for the parent meetings that will take place 
from Monday 21 March. The interviews are for groups 1 to 7. 
The parent meetings last 10 minutes and are about the development of your child. 
The students of groups 3 to 8 will receive the second report on Friday 18 March. 
Students in grades 5-8 are welcome to attend parent meetings. It is ultimately about their 
development. 
We think it is very important to share your child's development at school with you and therefore 
appreciate it if at least one parent comes from each student. 
It is also important for your child that you come. It shows your son/daughter that you are involved 
and that is very important for the motivation of students. 
The parent meetings are spread over several days and take place after class. 
 
 
 


