De duurzame start van het nieuwe schooljaar

Nationale Kraanwaterdag
Op 23 september organiseren de Nederlandse drinkwaterbedrijven
de eerste nationale editie van Kraanwaterdag voor basisscholen.
Projectleider Agnes van Veen van Vitens: ‘Een mooie mijlpaal en
wie weet het begin van een jarenlange traditie.’
Kraanwaterdag is in 2015 gestart bij Vitens als een regionaal event.
Vitens wil het drinken van kraanwater op basisscholen stimuleren
en kinderen bewustmaken van het bijzondere van kraanwater. Ook
andere drinkwaterbedrijven maken zich hier sterk voor. Daarom
ambieerde Vitens een landelijk event dat jaarlijks terugkeert in
september. Een gezonde start van het schooljaar! Van Veen: ‘In mei
vorig jaar sloten Brabant Water, PWN, Oasen, WMD en Waterbedrijf
Groningen zich aan. En met ruim 100.000 deelnemende leerlingen
en veel persaandacht werd Kraanwaterdag 2019 een groot succes.’
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Primeur: Nationale Kraanwaterdag
Dit jaar vindt de zesde editie van Kraanwaterdag plaats op woensdag 23 september. En alle tien de drinkwaterbedrijven doen mee.
Van Veen is verheugd over deze samenwerking: ‘Ik organiseer
Kraanwaterdag nu voor het derde jaar. Sinds 2019 werken we
samen met het educatieve communicatiebureau Podium. Samen
weten we het verhaal over kraanwater heel goed over te brengen
aan kinderen en leerkrachten. Ook de samenwerking tussen de
drinkwaterbedrijven verloopt soepel. Het mooie van een Nationale
Kraanwaterdag is dat we nu op een effectieve en efficiënte manier
veel kinderen bereiken op één dag.’
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doen. Vaak denken ze in grote oplossingen. Kraanwater is juist een
onderwerp waar iedereen – en dus ook alle kinderen – een steentje
aan bij kunnen dragen. Als leerlingen zich nu aanleren om bewust
om te gaan met kraanwater, is de kans groot dat zij dit ook in de
toekomst gaan doen.

Kraanwaterles op 23 september

Staatssecretaris Paul Blokhuis en Willem Voogd (Mees Kees) gaven vorig jaar
het startsein voor Kraanwaterdag bij basisschool De Diamant in Apeldoorn.

In mei krijgen alle basisscholen de eerste digitale nieuwsbrief over
Kraanwaterdag 2020. ‘Leerkrachten die zich opgeven kunnen op
23 september gebruikmaken van de speciale kraanwaterles, die we
uitwerken op drie niveaus: groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6 en groep
7/8.’ De les duurt 50 tot 90 minuten en bevat leuke quizzen en creatieve activiteiten. Hij is makkelijk om te geven, bevat een duidelijke
koppeling met het curriculum, vergt weinig voorbereidingstijd en
sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen.

Slim omgaan met water

Ambitie

Kraanwaterdag heeft elk jaar een herkenbare opzet, boodschap en
vormgeving. Vorig jaar lag de nadruk op het drinken van kraan
water als gezonde dorstlesser. ‘Voor 2020 kiezen we als hoofdthema
bewust omgaan met drinkwater. Dus Kraanwaterdag wordt niet
alleen een gezonde, maar ook een duurzame start van het nieuwe
schooljaar. Richting de kinderen communiceren we dit als Slim
omgaan met water.’ Duurzaamheid leeft onder kinderen. Ze willen
graag concreet bijdragen, maar weten niet altijd hoe ze dit kunnen

De ambitie is om dit concept de komende jaren verder uit te rollen
bij andere doelgroepen, zoals sportverenigingen, voortgezet onderwijs en bedrijven. Van Veen tot slot: ‘We willen een sneeuwbaleffect
creëren, zodat straks iedereen zich bewust is van het bijzondere van
kraanwater.’
Op de hoogte blijven van Kraanwaterdag? kijk op
www.kraanwaterdag.nl of volg het initiatief op Facebook.
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