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Jenaplanschool De Kleurdoos lanceert ‘groene
donderdag’ voor het klimaat

De Gentse Jenaplanschool De Kleurdoos toont zich solidair met de

klimaatbetogingen van de voorbije weken. Omdat veel leerlingen nog te jong zijn

om mee te betogen, lanceert de school een ‘groene donderdag’. De leerlingen

zullen vanaf nu elke donderdag groene kleren aantrekken en een groene vlag

buiten hangen, en roepen alle andere Gentse scholen op om hetzelfde te doen.

 

Samen met het MOS-team (milieuzorg op school) beslisten de leerlingen van Jenaplanschool De

Kleurdoos om de klimaatbetogingen op een alternatieve manier te steunen. De leerlingen met

een warm hart voor het klimaat zullen voortaan elke donderdag in groene outfits naar school

gaan. De school zal wekelijks ook een groene vlag uithangen.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

 

Met die symbolische daad geeft de school een stem aan leerlingen die nog te klein zijn om mee

te betogen in Brussel. Meteen lanceren ze ook een oproep aan alle andere scholen om aan te

sluiten. Donderdag was al ‘veggiedag’ in Gent, maar wordt vanaf nu ook letterlijk een ‘groene

donderdag’.

Informatie

Cathy Vynckier, directeur Jenaplanschool De Kleurdoos, tel. 09 231 22 78, e-mail

kleurdoos.dir@onderwijs.gent.be

Sophie Velghe, zorgcoördinator / waarnemend directeur Jenaplanschool De Kleurdoos, tel 09

231 22 78, e-mail kleurdoos.dir@onderwijs.gent.be
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Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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