Ouderbrief
Beste ouder/verzorger,
Welkom op onze Fish and kids website! Deze site staat vol met activiteiten om samen thuis te doen
maar ook zeker om leraren te informeren over onze verschillende lesmaterialen. Kijk daarom vooral
ook zelf naar de lesimpressies als u het belangrijk vindt dat uw kind krijgt les op school over
ocenanen, duurzaamheid, vissen voor de toekomst en de bewuste keuze voor MSC; de vis met het
blauwe keurmerk. De lessen zitten in een digitaal lespakket, maar dus ook het aanstekelijke lied en
dansje ‘De Blauwe Vissenclub’, visrecepten voor kinderen, games, inspiratie voor een dagje uit,
visfeitjes, puzzels en een praatplaat zijn op onze website te vinden. Kijk en speel met uw kind of
maak samen een heerlijk visrecept klaar.
De Blauwe Vissenclub bestaat uit vissen die allemaal het keurmerk van MSC hebben. Dat betekent
dat deze vissen duurzaam gevangen zijn. Oftewel:
Wie blauwe vis eet, kan in de toekomst ook nog van vis genieten.

MSC
MSC is een non-profitorganisatie en het MSC-keurmerk is het wereldwijde keurmerk voor duurzaam
gevangen vis. Uitgangspunt voor MSC is dat de onderwaterwereld een mooie wereld is en dat wereld
met oceanen vol met leven gewaarborgd moet worden. Als we zuinig met onze zeeën en oceanen
omgaan, kunnen de kinderen uit uw klas in de toekomst ook nog vis eten. Door voor vis met het
blauwe MSC-keurmerk te kiezen, weet u dat deze vis uit een duurzame visserij komt, steunt u goed
beheerde visserijen en helpt u garanderen dat ook toekomstige generaties van vis kunnen genieten.
Zo draagt iedereen bij aan behoud van gezonde oceanen. Meer informatie vindt u op www.msc.org.
Het blauwe MSC-keurmerk is een gemakkelijke manier om de beste keuze voor duurzaam gevangen
vis te maken. Als je blauwe vissen club vis eet, kun je altijd blijven genieten van vis!

Hartelijke groet,
Fish and Kids,
MSC-Nederland
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