
 
 
 
 

 

Beste ouders, 

 

Onze school zamelt gebruikte batterijen in via Bebat. We krijgen daartoe niet alleen gratis 

inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor onze 

inspanningen beloond: voor elke kilo batterijen die we inzamelen, krijgen we van Bebat een 

punt. Met deze punten kunnen we voor de school sparen voor allerlei leuke uitstappen, 

educatief materiaal, sportuitrusting, busvervoer,...  

 

Momenteel organiseert Bebat een inzamelactie die onze leerlingen de kans geeft om met de 

hele school naar een exclusieve filmvoorstelling van de nieuwe K3-film Love Cruise te gaan 

in aanwezigheid van de K3’tjes zelf!  
 

Help jij de #HeldenVanBebat veilig en eerlijk in te zamelen? 

 

De school heeft samen met de leerlingen een charter ondertekend waarin zij, als Helden Van 

Bebat, beloven om eerlijkheid en veiligheid altijd voorop te stellen. En dit tijdens én na de K3 

scholenactie.  

Help jij de school om zich hieraan te houden? Hou dan even rekening met volgende tips: 

 

 Gebruik de Bebat-zakjes die we meegeven op school. 

 

 Zamel enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen in op school. Niet zeker wat een huis-tuin-

en-keukenbatterij precies is? In ons educatief downloadcenter vind je onder andere 

een nuttige poster die je verder helpt. www.bebat.be/nl/K3/downloadcenter  

  

 Knoopcellen, 4,5 Volt of 9 Volt batterijen? Plak de polen af met een stukje plakband, 

zo vermijd je kortsluiting. Niet zeker hoe deze batterijen er uitzien? Kijk het na in de 

Bebat batterijen encyclopedie www.bebat.be/nl/batteripedia 

  

 Batterijen afkomstig uit andere inzamelpunten (containerparken, supermarkten, 

bedrijven,...) mogen niet opnieuw worden ingezameld. 

 

 Meer tips over veilig inzamelen? Kijk op www.bebat.be/nl/K3/eerlijkveilig Gebruik 

deze tips ook thuis en op je werk om veilig met batterijen om te gaan! 

 

Geef jij mee het goede voorbeeld en help jij onze school? 

 

Ga dan thuis op zoek naar lege batterijen in de schuif, op zolder of in de kelder, geef ze mee 

met je zoon of dochter en draag je steentje bij aan een beter milieu! Op onze website in het 

downloadcenter vind je een handige checklist om alle lege batterijen op te sporen. 

 

 

Bedankt en veel inzamelplezier! 
 

http://www.bebat.be/nl/K3/downloadcenter
http://www.bebat.be/nl/batteripedia
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