Ontwerp jij
de mooiste banier ?
Rotaryclub Tilburg Triborch (RTT) organiseert in schooljaar 2017/2018 opnieuw dit leuke
project voor alle basisscholen in de gemeenten Tilburg en Goirle.
Elke deelnemende school maakt ontwerpen voor een unieke grote banier met als thema
WATER VOOR LATER. Met dit thema willen we kinderen in de bovenbouw van de basisschool
en hun ouders aandacht vragen voor het belang van water. Want water is speelt een grote rol
in ons leven en de maatschappij wereldwijd.
Duurzaam omgaan met water is daarbij een absolute noodzaak. Uit alle ontwerpen die scholen
maken wordt per school een winnaar gekozen. De winnende banieren zullen in het voorjaar
2018 wapperen in een groot vlaggenpark op de Heuvel in Tilburg.
RTT organiseerde dit project al in 2016 (thema PIEK MET TECHNIEK), 2014 (met het thema
‘SORTEREN KUN JE LEREN’, zie foto’s hieronder) en in 2012 met als thema ‘SPORT EN SPEL,
GEZOND IN JE VEL’.

www.kidsmakendeblits.nl

Rotary Club Tilburg Triborch organiseert in schooljaar

Waarom is ‘Water voor later’ een relevant en aantrekkelijk
thema voor dit project met kinderen van basisscholen ?
Water is ongelooflijk belangrijk. Verstandig omgaan met water in onze maatschappij is iets wat
kinderen en hun ouders steeds meer zal gaan bezighouden. Het is belangrijk dat het bewustzijn
voor allerlei aspecten van water groter wordt en daarom zijn we van plan om in dit project een
keuze te maken uit de volgende gezichtspunten waaraan we aandacht willen besteden:

• Beschikbaarheid van voldoende en goede kwaliteit drinkwater hier en elders in de wereld en
het belang hiervan voor gezond leven.

• Duurzaam omgaan met water in huis, school, de maatschappij.
• Het belang van goed waterbeheer in ons deel van de wereld om risico’s en gevaren van water
te beheersen.

• De gevolgen van klimaatverandering voor waterhuishouding (te veel, te weinig, calamiteiten).
Kinderen van basisschool leeftijd staan open voor enthousiaste vormen van positieve beïnvloeding.
Zij zijn zeker geïnteresseerd om meer van een belangrijk onderwerp als water te horen en te
zien, vooral als dit op een aantrekkelijke wijze gecommuniceerd kan worden. Water komt in het
programma van basisscholen nog niet zo veel aan de orde.
In de lesstof voor de te geven gastlessen zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van
materiaal van de Waterschappen en van Brabant Water.

2017 / 2018 dit project met als motto: ‘Water voor later’

Wat gaan we in 2017 / 2018 doen met ‘Water

voor later’ ?

‘Kids maken de Blits’ gaat het volgende op een luchtige, vrolijke en plezierige
manier doen:
1. Basisscholen in Tilburg en omgeving (de bovenbouw) worden uitgenodigd om mee te doen
(september 2017). We rekenen op 100 % deelname!
2. Elke school kan gebruik maken van ons aanbod om een gastles over het thema “Water”,
te geven door een RTT lid of door een bedrijfsvertegenwoordiger (najaar 2017).
3. Elke school krijgt de kans om de nieuwe waterzuivering installatie in Tilburg Noord te bezoeken.
4. De klassen gaan in het najaar van 2017 aan het werk om een ontwerp te maken voor
een kleurige banier over dit onderwerp. RTT ontvangt voor de kerstvakantie per school één
winnend ontwerp en drukt dit af op groot formaat.
6. RTT organiseert een spectaculair vlaggenpark op de Heuvel, met de vlaggen van alle deelnemende scholen (voorjaar 2018)
7. Er zijn voor de mooiste banieren enkele leuke prijzen te winnen voor de klassen die het
ontwerp gemaakt hebben.
Alle informatie over dit project is te vinden op onze website www.kidsmakendeblits.nl
waar ook alle recente ontwikkelingen en foto’s van het project te zien zijn.
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