Top 5 klassen WaterSpaarders wedstrijd ‘Het Mooiste Etiket’
Klassen die WaterSpaarders hebben gedaan, konden meedoen met de wedstrijd ‘Het Mooieste
Etiket’. Zij nomineerden een etiket en riepen hun omgeving op om op dat etiket te stemmen. De 5
klassen met de meeste stemmen, gaan door naar de finale. De winnaar wordt bekend gemaakt op
4 september tijdens de Narionale WaterSpaarders Dag. De nummer 1 klas uit de top 5 ontvangt nu
een prijs.
Groep 5/6 van de Eben Haëzerschool uit Oostkapelle heeft de meeste stemmen op het etiket van
Naomi behaald! De klas ontvangt een mooie prijs:



bezoek aan school van poolreiziger Marc Cornelissen;
Ben & Jerry’s ijsjes voor de hele school.

Wij feliciteren de top 5 klassen met de meeste stemmen:
1.
2.
3.
4.
5.

Eben Haëzerschool groep 5/6, Oostkapelle
WSV groep 8A, Amsterdam
Bosch en Hovenschool groep 7B, Heemstede
OBS Triangel groep 8, Steggerda
CBS Rheezerveen groep 6, Rheezerveen

Alle vijf klassen gaan door naar de finale en krijgen het volgende:







ieder kind krijgt vijf flessen met het ingezonden etiket van hun klas om zelf hun lokale
WaterSpaardersbeweging op gang te brengen, door hun omgeving aan te zetten tot minder
lang douchen. Hiermee maken zij kans op de hoofdprijs;
een fotoworkshop, aangeboden door het FOTODOK festival, waarin de kinderen leren hoe zij
de campagne die ze gaan voeren kunnen vastleggen, simpelweg met de beschikbare
middelen in hun omgeving zoals een smartphone;
hun fotorapportage is onderdeel van de FOTODOK tentoonstelling van 7 september tot 26
oktober 2014 in Utrecht;
hun fotorapportage wordt voorgelegd aan een professionele jury.

Hoofdprijs finale: schoolkamp voor de klas!
De vijf campagnes, gemaakt door de leerlingen met hun flessen, worden beoordeeld door een
vakjury. De winnaar wordt bekend gemaakt en uitgereikt door een bijzonder persoon op de
Nationale WaterSpaarders Dag op 4 september 2014 in Amsterdam. De klas met de beste campagne
ontvangt de WaterSpaardershoofdprijs:
Een geheel verzorgde schoolkamp voor de hele klas met een overnachting in een Stayokay hostel. In
samenwerking met de leerkracht wordt een locatie gekozen en een programma opgesteld.
Onderdeel van het schoolkamp is, in overleg met de leerkracht, een bezoek aan een
waterproductielocatie, aan Windlab, het EcoNexis huis, of het KindercASLa. Het verblijf in een
Stayokay kan ook voor achtstegroepers die vanaf september 2014 niet meer op de basisschool zitten.
Zij krijgen het tripje dan als reünie en kunnen in het weekend verblijven in een Stayokay.

