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BuitenWijs
Afvalaanbiedstation (Nieuwegein,
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Lopik,
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IJsselstein en
Houten)
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BO & VO

Dagexcursies

Natuurschool

BO & VO

Dagexcursies

Natuurschool

VO

Dagexcursies

Natuurschool

BO & VO
&Vakantie

Een klassenbezoek geeft inzicht hoe de gemeente Nieuwegein omgaat met
afval. Het aanbiedstation is het gemeentelijk inzamelingsdepot voor grof
Nieuwegein,
huisvuil, snoeihout, Klein Chemisch Afval (KCA), witgoed zoals koelkasten
Lopik,
en bouw- en sloopafval. Je kunt met jouw klas een bezoek brengen. Een
IJsselstein en
medewerker geeft uitleg over de verschillende soorten afval, de verwerking
Houten
en wat er verder mee gebeurt. Ook de vuilnisauto kan van dichtbij bekeken
worden.
De grijze container; Je zet hem aan de straat, maar wat gebeurt er dan
mee? Tijdens de excursie naar het afvalbrengpunt van Circulus ervaren de
kinderen door middel van aantrekkelijk lesmateriaal welke weg de
Apeldoorn
vuilniszak aflegt en is er ook ruimte voor een gesprek met de man/vrouw
van de vuilniswagen. Daarnaast er veel actieve aandacht voor
afvalscheiding, hergebruik en recycling middels het recycle spel.
Een fietstocht langs drie bedrijven en organisaties die op de een of andere
manier betrokken zijn bij afval: ofwel het afval gescheiden inzamelen, ofwel
het afval hergebruiken ofwel aan afvalpreventie doen. Aan de hand van
Wilnis
werkbladen verzamelen de leerlingen informatie over de werkwijze van
deze bedrijven en organisaties.
Een rondleiding voor het voortgezet onderwijs begint met een PowerPoint
presentatie in de bezoekersruimte van ARN B.V. Daarna volgt een
rondleiding per bus over het ARN-terrein Het vervoer van en naar school
Heumen
dient de school zelf te verzorgen. Scholen kunnen via de website
http://www.arnbv.nl/Jeugd/ een deelnameformulier invullen.
Natuurschool organiseert op tal van locaties langs de kust dagexcursies
voor scholen. Een dagexcursie duurt ca. 5 uur waarbij allerlei doe-dingen
Stellendam
rond het strand worden uitgevoerd. Afval wordt zijdelings behandelt tijdens
het jutten.
Natuurschool organiseert op tal van locaties langs de kust dagexcursies
voor scholen. Een dagexcursie duurt ca. 5 uur waarbij allerlei doe-dingen
Noordwijk
rond het strand worden uitgevoerd. Afval wordt zijdelings behandelt tijdens
het jutten.
Natuurschool organiseert op tal van locaties langs de kust dagexcursies
voor scholen. Een dagexcursie duurt ca. 5 uur waarbij allerlei doe-dingen
Schoorl
rond het strand worden uitgevoerd. Afval wordt zijdelings behandelt tijdens
het jutten.
Natuurschool organiseert op tal van locaties langs de kust dagexcursies
voor scholen. Een dagexcursie duurt ca. 5 uur waarbij allerlei doe-dingen
Lauwersoog
rond het strand worden uitgevoerd. Afval wordt zijdelings behandelt tijdens
het jutten.
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Dagexcursies

Natuurschool

BO & VO

Borkum

Doe meer met
Afval:
Afvalroadshow

AVU

BO

Utrechtse
gemeenten

Energie uit afval,
een schone zaak

Gemeente
Heumen

Groep 7 & 8

Heumen

Energie uit afval,
een schone zaak

NME De Bastei

Groep 7 & 8

Nijmegen

Op bezoek bij Dar

Dar

Bovenbouw
PO en
geheel VO

Nijmegen

Groep 7 & 8

Amsterdam

Groep 6 - 8

Alphen aan
den Rijn

Plastic Soep Vissen Plastic Whale

Puinscheppers

Ecopark Alphen
aan den Rijn

Natuurschool organiseert op tal van locaties langs de kust dagexcursies
voor scholen. Een dagexcursie duurt ca. 5 uur waarbij allerlei doe-dingen
rond het strand worden uitgevoerd. Afval wordt zijdelings behandelt tijdens
het jutten.
Met de afvalroadshow willen de Utrechtse gemeenten hun inwoners (jong
en oud) fysiek en persoonlijk in contact laten komen met het belang van
afvalscheiding en de manier om met hun afval om te gaan. De mobiele
roadshow is uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook alle
andere inwoners uit de provincie Utrecht zijn van harte welkom. De
komende jaren gaat de afvalroadshow op tournee langs alle Utrechtse
gemeenten.
Het project Energie uit afval, een schone zaak bestaat uit een lesmap, een
gastles door een rondleider van ARN B.V. en een bedrijfsbezoek. Met de
lesmap kan de docent met de leerlingen het project voorbereiden en
afsluiten. Tijdens de gastles wordt uitleg gegeven over de regels van
afvalbehandeling en - verwerking in Nederland en de verwerkingsmethoden
bij ARN B.V. Het bedrijfsbezoek per bus bij ARN B.V. vormt het hoogtepunt
van dit voorlichtingsproject. De leerkracht sluit het project zelf af met een
evaluatieles. ARN B.V. verzorgt het vervoer per bus van school naar het
ARN-terrein en terug naar school.
Het project Energie uit afval, een schone zaak bestaat uit een lesmap, een
gastles door een rondleider van ARN B.V. en een bedrijfsbezoek. Met de
lesmap kan de docent met de leerlingen het project voorbereiden en
afsluiten. Tijdens de gastles wordt uitleg gegeven over de regels van
afvalbehandeling en - verwerking in Nederland en de verwerkingsmethoden
bij ARN B.V. Het bedrijfsbezoek per bus bij ARN B.V. vormt het hoogtepunt
van dit voorlichtingsproject. De leerkracht sluit het project zelf af met een
evaluatieles. ARN B.V. verzorgt het vervoer per bus van school naar het
ARN-terrein en terug naar school.
Kom samen met je klas of groep op bezoek bij Dar en onze medewerkers
laten je zien wat er met jouw afval gebeurt. We verzorgen rondleidingen op
de dinsdagochtend in de oneven weken. De rondleidingen verzorgen wij
niet in de schoolvakanties op op feestdagen. Vul daarom altijd het formulier
in.
Een introductieles wordt gevolgd door te gaan plastic vissen. In sloepen
gemaakt van Amsterdams grachtenplastic, laten we de leerlingen zien dat
plastic afval een waardevolle grondstof is en dat je hier mooie producten
van kunt maken, zoals de Plastic Whale sloepen en Wasteboards
(skateboards gemaakt van plastic doppen). Wordt gevolgd door een
afsluitende workshop
Na deze les weten de leerlingen in de gemeente Alphen aan den Rijn dat
afval nog gebruikt kan worden als grondstof. Ze weten hoe ze afval kunnen
scheiden, kunnen hergebruiken of kunnen voorkomen. Ze maken kennis
met het Ecopark als plek waar je afval gescheiden kunt inleveren.

www.natuurschool.
nl/borkum

www.doemeermeta
fval.nl

www.nmegids.nl/he
umen

www.nmegids.nl/nij
megen

https://www.dar.nl/s
cholen/rondleidingof-excursie/

www.plasticwhale.n
l

www.puinscheppers
.nl
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Thema-les
Opruimers

CNME
Gemeente
Amersfoort

Groep 5 & 6

Amersfoort

In deze thema les maken de leerlingen kennis met de voedselkringloop
door buiten onderzoek te doen naar opruimers, het spelen van een
voedselkringloop-spel en het doen van proefjes met oud brood. Het
onderzoek en spel vinden plaats op Landgoed Schothorst. De introductie
en verdieping doet u met de kinderen op school. Een inspirerende les
rondom een van de belangrijkste thema’s binnen natuuronderwijs!

Zeelessen

Natuuravontuur

BO & VO

Op aanvraag

Zeelessen, strandjutten en andere lessen Spullen verzamelen langs het
strand gedurende 2 uur.

www.nmegids.nl/a
mersfoort
www.natuuravontu
ur.com
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