Klas 4:
Als Unesco-school organiseren wij op 10 oktober een
Wereldburgerschapsdag op het NGLyceum. Die dag dragen we allemaal ons
steentje bij aan de lokale en internationale gemeenschap en zetten we ons in
voor een duurzame leefomgeving.
- Lokaal, d.m.v. vrijwilligerswerk.
- Internationaal door het steunen van Edukans, zie uitleg hieronder.
- Duurzaam door te starten met gescheiden afval, door Roosendaal schoner te maken
en door afval te recyclen in kunstprojecten.
Edukans zet zich in voor onderwijs voor iedereen. Wij gaan
geld inzamelen waarmee Edukans waka waka lampjes gaat
verspreiden onder Ethiopische kinderen. Deze kinderen
kunnen zonder deze lampjes ‘s avonds geen huiswerk maken.
Onderwijs is noodzakelijk om kansen te krijgen in deze wereld
en om uit de armoedecirkel te komen, zie dit filmpje van Nick
en Simon.. De ouders krijgen daarnaast voorlichting over het
doel van de lampjes en het belang van huiswerk en onderwijs
voor hun kinderen. We willen voor deze dag met allerlei acties
en sponsoring zoveel mogelijk geld inzamelen om zoveel
mogelijk kinderen een waka waka lampje te kunnen geven. Er
zijn gave prijzen voor de drie klassen en de drie leerlingen die het meeste geld
inzamelen.
Jullie gaan geld inzamelen door je te laten sponsoren voor een ‘NG school run’
Wat?
De leerlingen van klas 4 gaan op de volgende manier hun bijdrage leveren aan deze dag:
● Ronde 1:NG school run: jullie gaan zoveel mogelijk rondjes over het schoolterrein
rennen en laten jullie vooraf sponsoren door familie, vrienden, buren etc.
Start
-

van elk Team start nummer 1. Als die een rondje heeft gelopen en zijn ronde heeft
laten noteren mag nummer twee van het team starten enz.
de route door en om de school staat met pijlen en linten aangegeven
op de lastige punten zullen leerlingen of docenten staan om aan te geven waar je
heen moet of dat je even moet opletten.

Het Parcours
- je loopt alleen op het parcours dat is aangegeven
- kijk goed uit waar je loopt we lopen immers door de school met een hoop obstakels
- bij het opblaasparcours zul je soms even moeten wachten omdat je daar niet met 10
man tegelijk op kunt.
- je kunt een ronde met je team lopen en dan in de docentenkamer op het balkon een
teamfoto laten maken.

-

loop je niet dan wacht je bij het wisselpunt we gaan niet zomaar door de school
lopen.

Score
- Er is een prijs voor de 1e drie teams met de meeste rondes (= aantal rondes gedeeld
door het aantal teamleden)
●

●

Lezing van Green Evelien: Leerlingen uit 4 vwo en 4 havo die
zich tijdens hun profieluren Aardrijkskunde/Biologie verdiepen in
de problemen en oplossingen van ‘10 miljard mensen op planeet
aarde in 2050’ gaan kennis maken met de donkergroene leefwijze
van Green Evelien. Zij heeft haar duurzame idealen omgezet in
echte daden. Samen met haar gezin leeft zij op een duurzame
wijze in de Ardennen. Hun leefwijze is extreem voor een westers
gezin. Veel leerlingen zullen met een open mond van verbazing luisteren. Is op die
manier nog wel een leven mogelijk? Evelien is zeker niet belerend, maar wil jongeren
graag aan het denken zetten: eten, reizen, wonen, spullen kopen, etc. Voortdurend
maak je keuzes die van invloed zijn op je omgeving. Welke keuzes maak jij?
jullie gaan een film kijken, Interstellar. Oscar-winnaar Matthew McConaughey
speelt ex-piloot Cooper, die nu als boer door het leven gaat. Hij laat zijn familie en
een ten onder gaande Aarde achter om een expeditie te leiden ver buiten dit
melkwegstelsel, om erachter te komen of er voor de
mensheid een toekomst achter de sterren is. Oscar-winnaar
Anne Hathaway en Jessica Chastain (genomineerd voor een
Oscar) spelen ook een rol in deze mijlpaal, die door Lou
Lumenick van de New York Post ‘één van de meest
geweldige filmervaringen van deze eeuw tot nu toe’
genoemd werd. Deze film heeft alles met duurzaamheid te maken omdat het een
toekomstbeeld schetst van de aarde als we er niet goed voor zorgen.

Wat moet je meenemen?
- Sporttenue of een ander ludieke outfit om mee te lopen
(pruik, mascotte of geschminkt): er is een prijs voor de best verklede persoon en
groep!
- sponsorkaart (krijg je vooraf van je mentor) en sponsorgeld.
- deze kaart moet je vooraf inleveren bij het inleverpunt bij de start.
- eten en drinken (kun je evt. bij de start neerleggen)
- Let op: bij de film mag je geen tas meenemen en jouw mobiel moet uit.
Wie en waar?

klas 4
Meneer Laros
Meneer Schepers
Meneer van Eekelen
Meneer van Herk
Meneer de Wecker

ronde 1:
09.00-12.15

omkleden:
12.30-12.50

ronde 2:
12.50-15.00

film: Interstellar
in City bioscoop

indeling
kleedkamers
z.o.z.

NG-schoolrun:
sponsorloop
verzamelen
sportveld

Meneer van Dijk (T)
Meneer van Hout
klas 4 ak/bio profieluur '10
miljard mensen op planeet
aarde'
Mevrouw van de Boogaard
Mevrouw Steijn
Mevrouw Catsburg

Green Evelien
9.45-11.15
collegezaal

indeling
kleedkamers
z.o.z.
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H4A+B JONGENS

LOKAAL A001

H4C+D JONGENS

LOKAAL A002

H4E+F JONGENS

LOKAAL A003

V4A+B JONGENS

LOKAAL A004

V4C+D JONGENS

LOKAAL A005

V4E+F+G JONGENS

LOKAAL A006

H4A+B+C MEISJES

AULA (A13) LINKS

H4D+E+F MEISJES

AULA (A13) RECHTS

V4A+B+C MEISJES

SPORTHAL C118

V4D+E+F+G MEISJES

SPORTHAL C119

sponsorloop: NGschoolrun,
verzamelen
sportveld

