
Hallo, ik ben 
Watt-man.

Gedurende het hele 
schooljaar zal je mij in 

de inkomhal zien 
staan.

Af en toe zal ik licht
geven. 

Dat betekent dat er 
iets bijzonders staat te 

gebeuren. 

Hou mij dus goed in 
de gaten, want ik wil 

jullie heel veel 
bijleren!



SEPTEMBER

- Jaarthema “Wat is watt?” voorstellen
- Intrede Watt-man
- Schoollied 1-2-3 Energie (Kinderen voor Kinderen)
- Miss mossen stellen MOS-actie van de maand voor op forum: HEROPSTARTEN

- PMD, composteren, opruimen speelplaats, drinkflessen,
koekjesdozen en klastuintjes

- Elke klas ontvangt lege batterij
- Elke klas krijgt onthoudposter van de MOS-actie van hun klas
- Kleuters worden ENERGIEVRETERS 

- Zonnetjes, vliegertjes, batmonsters en de bliksems
- L1, L2 en L3 worden ENERGRIEZELS
- L4, L5 en L6 worden ENERGIESNOEIERS
- MOS feest
- Verkiezingen nieuwe leerlingenraad
- Natuurwandeling met VOK (oudervereniging)
- Ik recyKleer (inzamelactie oude turnkledij)
- Eigen pompoenen oogsten op de speelplaats



Juf Tania en juf Sara zijn onze Miss Mossen!



Van Energielabel G in september naar A +++ school in juni!



MOSFEEST in Gent: logo 2 is binnen!



Leerlingenraadverkiezingen…



Jasper       Annelies         Tine             Marthe     Willem          Kyara



Natuurwandeling in Deinze met de oudervereniging



Onze VOK:



Ik recyKleer



Pompoenen oogsten!





OKTOBER
- Miss Mossen: eerste batterijstreepje is binnen: Energieklasse G
- MOS-actie van de maand: WIND

- Maak met de hele klas windmolens
- Intrede van de MOSSERS (elke klas stuurt iedere maand 3 

afgevaardigden op pad)
- Deelname “Word energieke school”, €600 gewonnen
- Leerlingenraad stelt verjaardagsmap samen ivm gezonde 

traktaties
- Energiespel 1 (organisatie: kleuters)
- Maggezientje wordt per mail verstuurd ipv op papier
- Pompoensoep maken met eigen pompoenen
- Lessen: 

- K1, weerkalender aanbrengen, spelen met bladeren
- K2 en K3, tovertocht, spelen met wind
- L1, soorten wind
- L2, Leon en ikkietakkietijd en windenergie
- L3, Wat(t) weet je van wind?
- L4, windroos maken (klein en extra groot)
- L5, windturbines
- L6, werking van de windmolen en schaalberekening



Wind en windmolens



De Mossers van de maand controleren ons ;-)



De leerlingenraad maakt een verjaardagsmap vol lekkere, gezonde en originele ideetjes



Pompoensoep maken met onze eigen pompoenen



Energiespel 1



Watt-man
was er echt!!!



NOVEMBER

- Miss Mossen: tweede batterijstreepje is binnen: Energieklasse F
- MOS-actie van de maand: DEURENSLUITER, STEKKERSTREKKER 

- Takenbord in de klas wordt aangevuld
- Zorg dat deuren en ramen gesloten zijn
- Trek de stekkers uit!

- Flikker op actie: kom veilig naar school
- Winterfair: Watt-man spoort kinderen aan om zich te laten 

sponsoren (Energie geven aan kinderen met weinig energie). 
Kinderen beslissen samen voor welke actie we gaan

- Atelierwerking (grotendeels in teken van energie)
- Composteren gaat in winterstop
- Nieuwe website met MOS knop
- We hangen de was buiten (Deelname met Climate Express en 

Stad Deinze, naar aanleiding van de milieutop in Parijs)



MOS-taken op het takenbord



Flikker op!



Nieuwe MOS taken:
Deurensluiter

Stekkertrekker



Onze nieuwe website mét MOS knop



DECEMBER

- Miss Mossen: derde batterijstreepje is binnen: Energieklasse E
- MOS-actie van de maand: LICHTENDOVER 

- Takenbord in de klas wordt aangevuld
- Doof de lichten
- Gebruik van led-lampen voor kerst aanmoedigen

- Sinterklaas en zijn Pieten komen energiearm naar school (steps)
- Winterfair : sport & spelletjes battle met kinderen en ouders
- Prijzenpot voor Make a wish = €1790
- Idee leerlingenraad: massa’s nestkastjes timmeren



Sint en Piet komen energiearm naar school



Winterfair ten voordele van Make a Wish





JANUARI

- Miss Mossen: Vierde batterijstreepje is binnen: Energieklasse D
- MOS-actie van de maand: EXTRA BATTERIJEN EN INKTCARTRIDGES INZAMELEN
- ENERGIE – ARME – DAG met nieuwjaarsreceptie voor ouders en kinderen: geen 

schoolbel, geen warme maaltijden, geen licht, energie arme hapjes maken,… 
- Vogelteldag : K3 + L4
- Inschrijving “Zie ze groeien”
- Energiespel 2 (organisatie L1-2-3)
- L5 berekent gemiddeld gewicht aan opgehaalde batterijen per klas
- L1 zuivert water, kringloop



Vogelteldag: de kauwen wonnen alweer



Energie arme dag:

geen licht, geen bel, 
geen warme maaltijden…



Energiespel 2





FEBRUARI

- Miss Mossen: Vijfde batterijstreepje is binnen: Energieklasse C
- MOS-actie van de maand: DIKKETRUIENDAG

- Opwarmingsspelletjes door L3 in alle klassen
- Temperatuur lager zetten

- Bezoek aan de kaaihoeve door verschillende klassen
- Aanplanten wilgentakken op de kleuterspeelplaats: door K3 + L6



De Kaaihoeve:
speurneuzen in het Gentbos



K3 en L6 maken een wilgenhut



MAART

- Miss Mossen: Zesde batterijstreepje is binnen: Energieklasse B
- MOS-actie van de maand: HEROPSTARTEN COMPOSTEREN

- L4 zijn opnieuw de compostkids
- Tweede compostvat aangekocht

- Energiespel 3: proefjesmarkt (organisatie L4-5-6 ism (groot)ouders)
- Klastuintjes wieden, voorzien van nieuwe compostaarde en beplanten
- L6 berekent eigen ecologische voetafdruk



Composteren heropstarten



Tuintjes wieden



Energiespel 3: proefjesmarkt



APRIL

- Miss Mossen: Zevende batterijstreepje is binnen: 
Energieklasse A

- MOS-actie van de maand: ENERGIEK SCHOOLFEEST
- Met workshops: ecologische voetafdruk, energiedrankjes maken, 

energieke spelletjes
- Met energieke acts door de kinderen

- K3 en L4 zaaien pompoenen met eigen zaadjes
- Leerlingenraad: aankoop picknicktafels is een feit! Buitenklas komt er!
- L4 leert over wind-, water- en zonne-energie



Opendeurdag vol energie







MEI

- Miss Mossen: Achtste batterijstreepje is binnen: 
Energieklasse A+

- MOS-actie van de maand: ZONNE-ENERGIE
- Elke klas staat even stil bij het gebruik van zonnepanelen

- L5 en L6 bezoeken als laatste klassen de Kaaihoeve
- Verplanten van pompoenpitjes in volle grond 
- De hele lagere school gaat naar Technopolis
- Leerlingenraad plaatst de 4 picknicktafels in de buitenklas
- Leerlingenraad schildert de buitenkeuken en zorgt voor extra aarde op de speelbuis
- L3 en L4 gaat op bosklassen (=zwerfvuilactie, geluidsoverlast)
- L4 en L5 timmeren 25 nestkastjes!
- L2 gaat op boerderijklas
- MOSSERS houden steekproef rond gebruik van koekjesdozen en drinkflessen. L4 

berekent gemiddelde gebruik per klas.
- Kleuters gaan naar de kinderboerderij
- Energieke school: plaatsten van thermische folie achter radiatoren kleuterblok
- L3: leert over gebruik zonnepanelen voor verkeersborden
- Onze turnmeester maakte een bijenhotel met de kleuters



Bosklassen voor L3 en L4





Pompoenzaadjes planten



L4 en L5 timmert nestkastjes



De kleuters gaan naar de kinderboerderij



De leerlingenraad pimpt verder aan de speelplaats



Insectenhotel in wording…



Technopolis





JUNI

- Miss Mossen: negende batterijstreepje is hopelijk binnen: 
Energieklasse A++

- MOS-actie van de maand: PROEFJES ROND WATER  
- Waterspelletjes op het einde van het schooljaar

- Powerpoint MOS logo 3 bekijken met de hele school
- Fietsexamen L6
- L2 en L3: Explorado Oostende (Earth Explorer) (wind, water, vuur, aarde)

- Miss Mossen: tiende en laatste batterijstreepje is hopelijk binnen: 
we zijn een Energieklasse A+++ school!!!!

- We zijn volledig opgeladen voor de grote vakantie!



Klaar voor de sprong naar een nieuw schooljaar!



EINDE…


