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Wij zijn de 
toekomst 
wij gaan voor 
duurzaam

Beste directie,

Als schoolleiding bent u dagelijks bezig met de toekomst. De toekomst van iedereen in de klas. Van alle 
eerstejaars die bij u op school hun start maken, tot de laatstejaars die straks weer ergens anders verder 
zullen bouwen aan hun toekomst. Dus laat die toekomst vooral een feest zijn!

Wie jarig is, trakteert!
Wij zijn sowieso in een feeststemming; want Forbo bestaat 120 jaar. Reden genoeg om uit te delen! Forbo zet 
zich als fabrikant van Marmoleum vloerbedekking graag in voor een duurzame toekomst voor iedereen die nu en 
straks op school zit -en zal dit ook de komende 120 jaar blijven doen! Daarom willen we onze kennis van duurzame 
materialen graag delen met de volgende generaties. Speciaal voor hen hebben wij een Marmoleum lespakket 
samengesteld, vol leuke en leerzame items. Hiermee maken leerlingen kennis met linoleum en het linoleummerk 
Marmoleum; de enige vloerbedekking die het predicaat CO

2
-neutraal mag dragen. Waarom een lespakket? 

Kinderen leren dat alles wat we gebruiken, om in te wonen, in te spelen en in te leren, wel eerst gemaakt moet 
worden. We willen kinderen daarom ook leren dat we met de productie en benodigde grondstoffen om dingen te 
maken, bewust moeten omgaan.

Met de Marmoleum vloeren waarop kinderen dagelijks leren en spelen, leggen wij dagelijks letterlijk en figuurlijk de 
basis voor de toekomst. En er is aantoonbaar een verband tussen de vloer, de leeromgeving en de resultaten van 
de leerlingen. Vraag het linoleum lespakket nu gratis aan op www.forbo-flooring.nl/scholenactie.

Inhoud van het linoleum lespakket
• Een spreekbeurt over linoleum
• Een linoleum stripverhaal
• Het Klokhuis op bezoek bij Forbo (op USB stick)
• Een speciale linoleum kijkdoos

WIJ ZIJN DE 
TOEKOMST
WIJ GAAN VOOR
DUURZAAM

Op weg naar de toekomst
Wie kiest voor een Marmoleum vloer, kiest bewust voor duurzaamheid en de toekomst. 
Wij kunnen ons best voorstellen dat iemand dat wil uitdragen, bijvoorbeeld om 
anderen te inspireren. Scholen die de keuze maken voor een Marmoleum vloer krijgen 
daarom een uniek schildje cadeau. Een plaquette van hoge kwaliteit, die naar eigen 
believen in de school opgehangen kan worden, om te benadrukken dat je als school 
óók in de vloerkeuze bezig bent met de toekomst van de kinderen. 
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Ontwerp

 en win!

Tara, 
vorige winna

res 

Ontwerp en win de vloer van de toekomst
Hoe zien kinderen hun eigen toekomst eigenlijk? Een toekomst waarin mensen in goede harmonie met elkaar en 
de natuur kunnen leven. Forbo daagt de kinderen van [NAAMSCHOOL] uit om hun kijk op de toekomst vorm te 
geven. Tekenen, schilderen, knippen en plakken: alles mag. De allermooiste creatie wordt verwerkt in het ontwerp 
van een prachtige nieuwe Marmoleum vloer, door ons kosteloos gelegd in een klaslokaal of andere ruimte naar 
keuze in de school (max. 100 m2). Iedereen tot 13 jaar oud mag meedoen; individueel of met de hele klas.  
De creaties kunnen tot 1 december worden ingestuurd en we maken de winnaar vóór de kerstvakantie bekend. 
Meer informatie over deze wedstrijd leest u op www.forbo-flooring.nl/scholenactie.

Met vriendelijke groeten, 

Forbo Flooring Systems Nederland
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Als fabrikant van Marmoleum vloerbedekking zet Forbo zich graag in voor een duurzame 
toekomst voor iedereen die nu en straks op school zit. Speciaal voor de volgende 
generaties hebben wij een Marmoleum lespakket samengesteld, vol leuke en leerzame 
items. Omdat wij bewust willen omgaan met de productie en benodigde grondstoffen 
van vloeren waarop kinderen dagelijks leren en spelen, leggen wij met CO2-neutraal 
Marmoleum dagelijks letterlijk en figuurlijk de basis voor de toekomst. En het aanbieden 
van een lespakket voor scholen draagt ook bij aan een stukje bewustwording. U vraagt 
het lespakket gratis aan op www.forbo-flooring.nl/scholenactie. 

Inhoud van het lespakket:
• Een spreekbeurt over linoleum
• Een linoleum stripverhaal
• Het Klokhuis op bezoek bij Forbo (op USB stick)
• Een speciale linoleum kijkdoos

Op weg 
naar de 
toekomst
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Hoe zien kinderen hun toekomst eigenlijk? Een toekomst waarin 
mensen in goede harmonie met elkaar en de natuur kunnen 
leven. Forbo daagt de kinderen van uw school uit om hun kijk 
op de toekomst vorm te geven. Tekenen, schilderen, knippen en 
plakken: alles mag. De allermooiste creatie wordt verwerkt in het 
ontwerp van een prachtige nieuwe Marmoleum vloer, door ons 
kosteloos gelegd in een klaslokaal of andere ruimte naar keuze in 
de school (max. 100 m2). Iedereen tot 13 jaar oud mag meedoen; 
individueel of met de hele klas.

De creaties kunnen tot 1 december worden ingestuurd en we 
maken de winnaar vóór de kerstvakantie bekend.  
Meer informatie over deze wedstrijd leest u op  
www.forbo-flooring.nl/scholenactie.

Ontwerp en win 
de vloer van de toekomst!

Tara, 
vorige winna

res 

nieuw

oud
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