
	  

Inspirerende	  Be	  a	  Nelson-‐acties	  PCOU/Willibrord	  
	  

Taalschool	  Het	  Mozaïek	  zet	  talenten	  van	  kinderen	  in	  voor	  ontmoeting	  
In	  creatieve	  workshops	  ontdekken	  kinderen	  uit	  allerlei	  verschillende	  culturen	  hun	  talenten.	  
Die	  laten	  ze	  zien	  tijdens	  aan	  de	  school	  en	  ouders	  in	  de	  wijk.	  
	  
St.	  Bonifatiuscollege	  verbindt	  zich	  met	  AZC	  in	  Oog	  in	  Al	  
Leerlingen	  van	  klas	  1a	  nodigden	  leeftijdgenoten	  van	  het	  asielzoekerscentrum	  uit	  om	  mee	  te	  
doen	  met	  hun	  klassenuitje.	  
	  
Rafaelschool	  voor	  ZMLK	  helpt	  kindertehuis	  in	  India	  
Een	  project	  om	  kinderen	  en	  volwassenen	  met	  een	  verstandelijke	  en	  lichamelijke	  beperking	  
onderwijs	  en	  een	  veilig	  thuis	  te	  bieden.	  
	  
Amadeus	  Lyceum:	  actieve	  Be	  a	  Nelsonschool	  
Leerlingen	  zamelen	  voedsel	  in	  voor	  Voedselbank.	  Leerlingen	  lezen	  voor	  tijdens	  Nationale	  
Voorleesdag	  voor	  ouderen	  uit	  de	  buurt.	  Sportdag	  samen	  met	  Abrona	  (mensen	  met	  een	  
verstandelijke	  beperking).	  En	  nog	  veel	  meer.	  
	  
Tweede	  Marnixschool	  stimuleert	  ’zorg	  voor	  elkaar’	  
Leerlingen	  van	  groep	  3	  en	  4	  gaan	  op	  bezoek	  bij	  ouderen	  in	  verzorgingshuis.	  Hele	  school	  zet	  
zich	  in	  voor	  actie	  Schoenmaatjes.	  
	  
Christelijk	  Gymnasium	  geeft	  handen	  en	  voeten	  aan	  Unescoschool	  
Uit	  de	  vele	  activiteiten:	  aandacht	  voor	  Gay	  Straight	  Alliance	  met	  o.a.	  ‘coming	  out	  day’	  en	  een	  
veilig	  klimaat;	  leerlingenwerkgroep	  nodigt	  vluchtelingen	  uit	  in	  school	  om	  mee	  de	  danssen,	  
voetballen,	  koken	  en	  te	  feesten.	  
	  
St.	  Gregoriuscollege	  maakt	  identiteit	  praktisch	  zichtbaar	  
Identiteitscommissie	  stimuleert	  o.a.	  invulling	  van	  de	  Vredesweek:	  in	  samenwerking	  met	  PAX	  
is	  er	  een	  ontmoeting	  met	  Syrische	  vluchtelingen;	  wandeling	  door	  Utrecht	  van	  middag	  tot	  
middernacht	  om	  met	  eigen	  ogen	  te	  zien	  hoe	  mensen	  zich	  inzetten	  voor	  kwetsbare	  groepen.	  
	  
Da	  Costaschool	  ontmoet	  online	  kinderen	  in	  India	  
Internet	  maakt	  de	  wereld	  oneindig	  groot	  en	  haalt	  die	  ook	  dichtbij.	  Ideaal	  voor	  uitwisseling	  
van	  verhalen	  en	  ervaringen.	  Zo	  verbinden	  de	  leerlingen	  zich	  met	  kinderen	  in	  India.	  
	  
De	  Brug	  Jenaplanschool	  werkt	  vanuit	  talenten	  
De	  school	  gaf	  de	  Nelson-‐lessen	  van	  wijzijneennelsonschool.nl	  en	  doet	  mee	  met	  een	  project	  
van	  Emmaus	  waarbij	  kinderen	  in	  moestuinen	  gezond	  eten	  verbouwen	  voor	  mensen	  voor	  wie	  
gezond	  eten	  financieel	  niet	  bereikbaar	  is.	  
	  
Wil	  je	  ook	  een	  Nelson-‐activiteit	  delen?	  Stuur	  dan	  een	  e-‐mail	  naar:	  
info@wijzijneennelsonschool.nl.	  


