
 

 

 

 

 

Feestelijke ingebruikname zonnepanelen 

 

Jullie school heeft zonnepanelen, dat is reden voor een feest! Maak er een leuke 

dag van met de leerlingen en de ouders. Wij geven wat tips om van deze 

feestelijke dag een mooi moment te maken. 

 

Voorbereidingen 

• Reserveer wat tijd in het lesprogramma voor de grote onthulling. 

• Nodig een wethouder of burgemeester uit voor een openingshandeling. 

• Communiceer de datum en de tijd naar de ouders en nodig deze uit om 

mee te kijken via Zoom (zie ook Nieuwsbericht Ouders). 

• Laat de jongste kinderen een mooie zonne-knutsel maken en versier de 

school. Zonnebordjes, een mooie zonnelampion of misschien een 

zonnehoed? Wij hebben wat leuke knutselideeën op een rijtje gezet.  

 

Pers uitnodigen  

• Er zijn altijd lokale kranten en nieuwssites die geïnteresseerd zijn in lokaal 

nieuws. Op hun websites vind je vaak een e-mailadres van de redactie of 

een apart e-mailadres voor nieuwstips. Naar deze adressen kun je een 

uitnodiging met eventueel het persbericht versturen. Onderzoek ook of er 

op school misschien ouders zijn die in de media werken of journalist zijn. 

Zij kunnen helpen met het persbericht en om het bericht bij de juiste 

media te krijgen. 

• In de Zowiezon Toolbox vind je een opzet voor een persbericht en tips om 

dit te versturen. 

 

De grote onthulling 

Dan is het zover, het is de dag van de onthulling. 

• Hang een doek voor het opbrengstdashboard in de hal en zet de aftelklok 

klaar. De aftelklok is te vinden in de Zowiezon Toolbox bij het lesmateriaal 

voor de groepen 3 t/m 8, in les 4 ‘School in het zonnetje’ onder het kopje 

‘Feestelijke opening’. 

• Kies twee kinderen uit die het scherm onthullen en een leerling die 

presenteert en wat vragen stelt aan de directeur en eventueel aan de 

burgemeester of wethouder. 

• Laat alle kinderen tromgeroffel maken, zorg voor confetti en eindig de 

onthulling met een luid applaus! 

• Combineer de onthulling met een bezoek van een gastdocent van Eneco. 

Het Zowiezon Team bespreekt deze optie en plant de gastles in.  

 

https://eneco-zowiezon.podium.nl/files/pdf/nieuwsbericht-aan-ouders.docx
https://eneco-zowiezon.podium.nl/files/pdf/Zowiezon-Knutseltips.pdf
https://eneco-zowiezon.podium.nl/files/pdf/persbericht-feestelijke-ingebruikname-zonnepanelen.docx
https://eneco-zowiezon.podium.nl/files/pdf/persbericht-schrijven-en-versturen.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Vloggen en foto’s 

• Laat een paar leerlingen vloggen of foto’s maken van de onthulling. Deze 

filmpjes en foto’s kunnen de leerlingen later in de klas bekijken. 

• De filmpjes en foto’s kunnen jullie delen op de schoolwebsite en/of social 

media. 

• Of maak met de kinderen een eenmalige (digitale) Zonne-nieuwsbrief voor 

de ouders. Vul de nieuwsbrief aan met door de kinderen geschreven 

verhalen en interviews. 

  

Trakteren 

Bij een feest, hoort een traktatie. Er zijn genoeg leuke zonnige traktaties te 

bedenken. 

• Snijd bijvoorbeeld een meloen doormidden. Leg één helft met de harde 

kant naar boven. Snijd de andere helft in blokjes en prik de meloenstukjes 

aan satéprikkers. Prik de stokjes in de liggende meloen en je hebt een 

zon. 

• Of maak op een zomerse dag een poffertjes parasol met fruit. Koop 

hiervoor wat mini parasolletjes en laat de kinderen poffertjes en fruit aan 

de stokjes rijgen. 

• Het is natuurlijk ook leuk om zandkoekjes in de vorm van een zon te 

bakken met de kinderen. 

• Of versier zonnige cupcakes. 

 

 

 

 


