Mag ik bĳ jullie
in de klas
komen logeren?
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voor in de klas

Maak kennis met Koos
Wanneer Koos door ontbossing zĳn huis kwĳtraakt en op zoek gaat
naar een nieuwe plek om te wonen, is dit het begin van een groot en
levensbelangrĳk avontuur.
Alles wat hĳ onderweg leert, wil Koos graag delen met grote en
kleine mensen, zodat zĳ ook mee kunnen denken over oplossingen
en kunnen helpen om de aarde weer een beetje groener te maken.

Koos…

.... leert kids alles over onze natuur en het klimaat
.... is het kids-character dat zich inzet vóór en leert óver duurzaamheid
.... inspireert, motiveert en activeert
.... stimuleert je om zélf na te denken over mogelĳke oplossingen
.... spreekt zowel kinderen als volwassenen aan
.... heeft zĳn eigen stichting om iets terug te geven aan de wereld

Met jouw hulp leren we kinderen lief te zĳn voor onze aarde…
WAT?
Samen een lange termĳn verschil maken om de aarde groen door te geven aan de volgende generaties.
WAAROM?
De aarde heeft onze hulp hard nodig. Overstromingen, bosbranden, lucht-, water- en bodemvervuiling. Iedere
dag worden we om de oren geslagen met ogenschĳnlĳk hopeloze toestanden, veroorzaakt door menselĳk
toedoen. Maar wat de mens heeft veroorzaakt, kan hĳ mogelĳk ook gedeeltelĳk weer terugdraaien. Als we
maar jong genoeg beginnen.
HOE?
Met het interactieve Koos de Koala Klimaatpakket voor de basisschool. Leerzaam, leuk én het draagt bĳ aan de
ontwikkeling en bewustwording van kinderen, zodat ze leren dat ze zelf een steentje kunnen bĳdragen aan een
groene aarde.

Het Koos de Koala Klimaatpakket…
• Is bedoeld voor: onderbouw basisonderwĳs.
• De kerndoelen rekenen en schrĳven worden geïntegreerd in het lespakket, zodat het
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gebruik van het lespakket niet te koste gaat van, maar juist bĳdraagt aan deze
belangrĳke vaardigheden.
Leskaarten incl. doel vd les, opening en activiteiten - wat wordt er van de leerkracht
verwacht en hoe sluit je de les af.
Het pakket is gedurende het hele schooljaar te gebruiken - naar eigen wens en
gelegenheid. Het is geen eenmalig lespakket dat in een thema week moet worden
ingezet, maar een compleet programma dat op elk moment ingezet kan worden. Met de
mogelĳkheid om ook delen van het lespakket te gebruiken.
Door middel van Augmented Reality en oa. de video’s van Koos & Moos als interactieve
onderdelen van het lespakket, zorgen ervoor dat Koos echt tot leven komt in de klas.
Bĳ elk ander thema dat voorbĳ komt over natuur en duurzaamheid kan gerefereerd
worden aan Koos.
Het pakket is voor langere tĳd inzetbaar en bruikbaar. Zoveel mogelĳk digitaal en zo
min mogelĳk materiaal (= 100% duurzaam).
We subsidiëren het grootste gedeelte uit fondsen en vragen daarnaast een kleine eigen
bĳdrage per school/klas voor het Klimaatpakket.
Eigen bĳdrage lespakket circa € 75,-.

Onderdelen van het lespakket
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Digitale portal met lesmateriaal
Handleidingen en lesbrieven
Voorleesboek ‘Koos zoekt een Huis’
8 delige kinderserie ‘Koos & Moos’
XXL Wereldkaart

• Koos in Augmented Reality
• 100% sociaal en duurzame Koos ‘logeerknuffel’
• Extra: theatershow Koos & Moos

(vanaf september in de Nederlandse theaters,
waar ook een schoolversie van wordt gemaakt).

Onze wereld is MAGISCH…

…en daarom moeten we er ook goed voor zorgen.
De IDEALE WERELD van Koos is GROEN, SCHOON en met
genoeg plek voor MENS EN DIER om in vrede te leven.
Koos droomt van een groene aarde die we SAMEN
kunnen doorgeven aan de VOLGENDE GENERATIES.

Koos heeft al vele kinderharten gestolen…

Samen een positieve impact onze aarde!

De MISSIE van Koos is
BEWUSTWORDING creëren over DE NATUUR, ONZE AARDE EN
HET KLIMAAT. Kinderen én volwassenen ervaren dat ze met
iets heel kleins al iets heel groots kunnen bereiken.
Voor zichzelf, maar ook voor alles om zich heen.
Via KINDEREN creëren we POSITIEVE IMPACT op onze aarde
en het klimaat!

Waarom verdient het klimaat een plekje in het onderwĳs?
Basisschoolkinderen van nu zijn rond 2030 klaar met hun
opleiding. Heeft die ze voorbereid op klimaatproblemen?
Zorg voor onafhankelijke klimaateducatie, aldus René
Munsters en Henk Nijhof van vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling.

If you want your children to be smart, tell
them stories. If you want them to be really
smart, tell them more stories. - Albert Einstein
- Artikel Trouw

- Artikel EenVandaag

Vraag vanuit scholen en leerkrachten…
Het klimaat een plekje geven voor alle kinderen in de onderbouw is een
belangrĳk project voor al onze generaties en onze aarde. Door middel van dit
project worden de kinderen echt onderdeel van de oplossing.
Na de lancering van Koos de Koala kregen we vanuit leerkrachten en
schoolleiders uit het basisonderwĳs veel vraag naar het gebruik van Koos de
Koala in de klas. Op eigen initiatief wordt er al veel gebruik gemaakt van
Koos in de klas, maar nog niet in de juiste vorm. Om goed te inventariseren
wat precies de behoefte is vanuit scholen, hebben we een kwalitatief
onderzoek uitgevoerd en staan we klaar om het lespakket uit te rollen op de
eerste scholen.
We zĳn ervan overtuigd dat we samen met kinderen, leerkrachten en ouders
een verschil kunnen maken. Wĳ dromen van een wereld waarin iedereen van
jongs af aan klimaatbewust is en hiernaar handelt. Om dit te bereiken streven
we ernaar dat we de komende jaren alle kinderen uit de onderbouw met dit
klimaatpakket te bereiken.

Mag Koos ook bĳ jou op school komen?
Via de Koos de Koala Stichting gaan we dit lespakket realiseren. We zĳn
heel ver in het werven van donaties en giften voor de stichting. Om de
donaties rond te krĳgen is het heel belangrĳk dat we de eerste scholen
enthousiast krĳgen om in te tekenen en we de eigen bĳdrage aan scholen
kunnen beperken tot een minimum van € 75,Wil jĳ - samen met Koos - kinderen leren om lief te zĳn voor onze aarde?
Stuur dan jouw gegevens en de naam van je school naar:
mail@koosdekoala.nl
Dan kunnen wĳ zorgen dat Koos zo snel mogelĳk bĳ jou op school terecht
komt. Onder de eerste 50 scholen die zich aanmelden verloten we een echte
Meet & Greet met Koos op school!
Wil je meer weten of meewerken? Neem dat contact op met Liselot Jansen of
Bastian Baas via de mail of telefoonnummers op de laatste pagina.

Koos de Koala is het idee van de duurzame startup Coalafied. Beiden ontstonden na een reis in Australië
waar founder Liselot Jansen werd geconfronteerd met de natuur die flink werd aangetast door
klimaatverandering. Bosbranden, ontbossing en het afbrokkelende koraal - daar moest verandering in
komen. Liselot is samen met een betrokken team circa 3 jaar bezig
om Koos de Koala verder te ontwikkelen. Het nieuwe groene kidscharacter is op 11 november 2020 in Nederland geïntroduceerd.

“Wanneer we kinderen op jonge
leeftijd inspireren om goed met
onze aarde om te gaan, kunnen
we deze groen doorgeven aan de
volgende generaties.”
KOOS DE KOALA STICHTING
De stichting heeft als missie om kinderen in het basisonderwĳs
te leren hoe ze goed voor onze aarde moeten zorgen. Het creëren
van bewustzĳn hierover is de eerste stap naar verandering én
actie. Om echt iets terug te geven aan de aarde gaat de Koos de
Koala Stichting ook projecten ondersteunen die natuurgebieden
in de Amazone beschermen.

Gaan jullie ook met Koos
mee op AVONTUUR
voor een GROENE AARDE?

Liselot Jansen / Bastian Baas
liselot@coalafied.com / bastian@coalafied.com
0645762190

