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Afval? Echt niet!

Op Keep it Clean Day ruimen we samen al het zwerfafval in Culemborg op. In de week voorafgaand
aan deze dag wordt er op school aandacht besteed aan zwerfafval en afval scheiden. Waarom
scheiden we dat afval eigenlijk? Wat gebeurt er met het afval als het is opgehaald? Op deze dag willen
we laten zien dat afval geen 'afval' is. Plastic wordt nieuw plastic en papier nieuw papier. We ontdekken
dat van afval heel veel nieuwe spullen worden gemaakt. We gaan zelf scheiden en recyclen en gaan
afval hergebruiken voor de mooiste kunstwerken. Link volgen, zoeken op afval

Steunpunt
NME
Culemborg

http://www.nmecule
mborg.nl

Afvalbeest

Kunstenares die al 20 jaar kinderen laat knutselen met afval

Carolien
Adriaanse

www.afvaljuf.nl

Westlandse
Natuur- en
MilieuEducati
e

http://www.nmegids.
nl/algemeen/lesaanb
od/itemtonen.php?co
de=11869

Esther Klijn
Milieu
Educatie Den
Haag

www.afvalverhalen.nl

Afvalkunst

Blog afvalverhalen

Kinderen ontdekken dat we allemaal veel (verpakking) afval weggooien. Door daar goed over na te
denken en vooral ook naar te kijken zien ze mogelijkheden om er nieuwe vormen van te maken. Zo
wenden ze hun fantasie aan en wordt afval op een kunstzinnige manier hergebruikt. Afvalvoertuigen Elk
kind maakt van meegebracht afval een voertuig (ruimtevoertuig, auto, boot, etc.). De werkstukken
worden in de groep besproken en eventueel tentoongesteld. Kunstzinnige combinaties van afval. Elk
kind kiest voorwerpen uit afval en maakt daar naar eigen inzicht een groepsopstelling van. Het kind
tekent zijn compositie. De tijdsduur bedraagt 2 uur en de kosten €100,- .
In overleg kunnen leerlingen een foto van een geraapt stuk afval + gedicht of kort verhaal opsturen.

De Klieners
recycleworkshop

Petflesraketten, botenrace, kunstkoppen en een bergafvalbeest

Dijkm Leskist Papier
maken

Een school puilt uit van het papier. Waar komt het vandaan, hoe wordt het gemaakt en waar gaat het
naar toe? Vragen die proefondervindelijk te beantwoorden zijn door zelf papier te maken. Met
videoband en werkboekjes.

Jong leren recyclen

Kunst uit afval van
Almere

Jong leren recyclen: maak zwerfafvalkunst met je klas. Wist je dat zwerfafval zich goed leent voor als
lesonderwerp op de basisschool en in het voortgezet onderwijs? Vanuit de gedachte jong geleerd, oud
gedaan, Inspiratie nodig? Esther Pieterse biedt leuke gastlessen aan om van afval allerlei leuke dingen
te maken.
De activiteit start met het bekijken van de tentoonstelling Recyclingkunst. Daarna wordt er afval
verzameld uit het bos (aarde, takken, bladeren, berenklauw enz., enz.) waarmee objecten en collages
gemaakt worden. Er zal ook allerlei afval zijn van bedrijven uit Almere, bijvoorbeeld oude fietsen,
stukken metaal, huishoudelijke apparaten en plastic voorwerpen. Met al deze materialen wordt een
kunstwerk gemaakt.

www.milieueducatied
enhaag.nl

Gemeente
Heumen

http://www.nmegids.
n/itemtonen.php?cod
e=13635

NME
Schiedam

http://www.nmegids.
nl/itemtonen.php?co
de=14102
http://www.nmegids.

Stichting Stad nl/algemeen/lesaanb
& Natuur
od/itemtonen.php?co
Almere

de=7985

les afval en papier

Een leerzame les, waarbij kinderen groep 3 & 4 de waarde van recycling en spullen in de prullenbak
gooien aan den lijve ondervinden! Ze gaan tenslotte met een stuk zelfgemaakt papier naar huis.

Spookbos,
Eemnes

http://www.spookbos
.nl/les9.htm

Oud Papier, Nieuw
Papier

Les papier maken. Link volgen en dan zoeken op papier (Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Houten)

BuitenWijs

www.nmegids.nl/buit
enwijs
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