
 

 

 
Onderwerp: PD-afval scheiden op onze school  

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

 

Vanaf nu kunnen leerlingen en medewerkers hun lege plastic verpakkingen en 

drankenkartons op onze school  apart scheiden. Zo zorgen we samen voor een beter 

milieu én leren we de kinderen tegelijkertijd over de waarde van afval. In deze brief lees 

je hier meer over.   

 

Goed voor onze toekomst  

Samen met Afval Goed Geregeld hebben we op onze school in alle klassen inzamelbakken 

geplaatst. We vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van onze leefomgeving, het 

milieu en het dreigende tekort aan grondstoffen. Het apart inzamelen van lege plastic 

verpakkingen en drankenkartons (PD-afval) hoort daar ook bij. Door lege plastic 

verpakkingen en drankpakken te scheiden helpen we afval te veranderen in grondstof. Dit 

betekent dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Wist je dat plastic wordt gemaakt van 

aardolie?  

 

Afval voorkomen 

Nog beter is het natuurlijk om afval helemaal te voorkomen. Want eigenlijk geldt, hoe minder 

lege plastic verpakkingen en drankenkartons we inzamelen hoe beter. Geef je kind(eren) 

daarom liever brood en fruit mee in een trommel of herbruikbare boterhamzak. En doe het 

drinken in een bidon, hervulbare fles of een schoolbeker.   

 

Kinderen leren op school over PD-afval 

Om de kinderen te helpen wat wel en niet PD-afval is, krijgen ze hier ook les over. We 

bespreken met de kinderen welk afval in de bak mag en waarom het belangrijk is om PD-

afval te scheiden. Ook ontdekken de kinderen wat er allemaal van gerecycled PD-afval wordt 

gemaakt. Wist je dat ze van gerecycled plastic nieuwe plantenpotjes, broodtrommels en 

bermpaaltjes maken? 

 

Afval goed geregeld 

Het PD-afval wordt op onze school opgehaald door de afvalinzamelaar. Daarna wordt het 

gesorteerd en door gespecialiseerde en gecertificeerde recyclebedrijven verwerkt tot 

grondstoffen voor nieuwe producten. Het inzamelprogramma Afval Goed Geregeld is gratis, 

omdat de kosten hiervoor worden betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen en 

Nedvang. Dankzij het inzamelprogramma Afval Goed Geregeld kunnen alle scholen in 

Nederland hier gratis aan meedoen. Meer weten over het inzamelen? Kijk op 

www.afvalgoedgeregeld.nl.  

 

Elke verpakking telt! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Meander 

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

