
 

 

Landelijke aftrap Opschoondag 2017 op Bavinckschool 
 

‘Eén buurt, één missie!’ Dat is het thema van de Landelijke Opschoondag 2017 

op 25 maart. In de week van 20-24 maart geven scholen en centra voor 

buitenschoolse opvang al het goede voorbeeld. De landelijke aftrap van de 

Opschoondag is woensdag 22 maart op de Dr. H. Bavinckschool. Kinderen 

beginnen de dag met troeptrimmen in het park.  
 

De Dr. H. Bavinckschool in Haarlem wordt een Eco-school en vindt de thema's 

afval en duurzaamheid belangrijk. Eco-school is een keurmerk voor een duurzame 

school. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 beginnen de dag om 10.30 uur met 

troeptrimmen in het park: een soort gymles waarbij ze op een sportieve manier 

zwerfafval opruimen. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema geeft het 

startsein. Het ingezamelde zwerfafval leveren de kinderen. Daarna gaan de kinderen 

weer naar school waar leerlingen van groep 5 een zwerfafvalfanfare van 

zelfgemaakte instrumenten laten horen.   

  

Haarlem schoon 
In Haarlem doen ook de Hannie Schaftschool, de Zuiderpolderschool, de 

Spaarneschool en de Molenwiek Montessori school aan de landelijke 

Opschoonactie mee. Op zaterdag 25 maart vindt er in een aantal wijken een 

Opschoonactie plaats, o.a. in het Garenkokerskwartier.  

 

DATUM EN TIJDSTIP 
Woensdag 22 maart, van 10.15 – 11.15 uur 

 

PROGRAMMA 

 

10.15 uur          Groepen 6, 7 en 8 vertrekken vanaf het schoolplein naar Schoterbos. 

10.30 uur          Opening door de wethouder met een echt startschot; de kinderen 

beginnen met troeptrimmen op pompende beats. 

10.45 uur          Kinderen gaan zwerfafval verzamelen.  

11.00 uur          De groepen komen weer terug bij de verzamelplaats; 

afvalinzamelaar Spaarnelanden neemt de zakken in ontvangst. De 

kinderen lopen hierna terug naar school. 

11.15 uur De kinderen uit het park worden binnengehaald door kinderen met 

muziekinstrumenten: zij vormen de zwerfafvalfanfare!  

 

 

Datum 

Afzender 

Informatie 

Telefoon 

E-mail 

 

 

21 maart 2017 

Gemeente Haarlem, afdeling Communicatie 

Christien van Verseveld 

023 - 511 4246 

cverseveld@haarlem.nl  

PERSUITNODIGING 
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LOCATIE 
Dr. H. Bavinckschool, Ambachtstraat 1, 2024 EB Haarlem. Het 

troeptrimevenement is bij de Schoterplas in het Schoterbos, naast het fietspad langs 

de sportvelden, naast de witte brug bij de grote vijver. 

 

AANMELDEN 
Christien van Verseveld, 023-511 4246, cverseveld@haarlem.nl  

 

INFORMATIE PERS 
Meer achtergrondinformatie over de Opschoondag op  

https://www.nederlandschoon.nl/landelijkeopschoondag2017.  
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