Groep 7 en 8
Arthur Globetrotser

Eén les (totaal 0,5 uur) met gastdocent van NME-Atelier.

Drie lessen (totaal 7 uur) met gastdocent van NME Atelier.

Handpop Miezemuis is jarig. Zij krijgt bezoek, maar
maakt veel rommel. Handpop Teutemien is een rups en
is heel netjes. Voordat zij de taart aansnijden, moeten
de kinderen eerst mee opruimen: ze scheiden het afval
in de verschillende bakken. Want alleen als we afval
scheiden kunnen we er nog iets nieuws van maken. En
wat gebeurt er met de taart? Een voorstelling rond afvalscheiding. De twee handpoppen worden door twee
leerlingen gespeeld.

Arthur Globetrotser is een jongen van 12 jaar. Hij staat
centraal in het lesprogramma voor groep 7 en 8. Op een
speelse manier brengt Arthur de klas in aanraking met
allerlei situaties rondom afval. De klas bekijkt wat de
school doet om zwerfafval te voorkomen. De leerlingen
gaan ook zelf aan de slag met afvalscheiding. Door deze
activiteiten gaan de leerlingen nadenken over wat zij zelf
doen. Zo worden zij zich bewust van hoe zij zelf minder
zwerfafval kunnen veroorzaken en zelfs voorkomen.

Groep 4, 5 en 6
Sloddervos en Scheetebreed

Excursie milieupark Maasbracht of Roggel

Drie lessen (totaal 6 uur) met gastdocent van NME Atelier.

Excursie voor groep 7 en 8 (duur 1,5 uur).
Alleen mogelijk in de wintermaanden (maandagen).

Het jongetje Sloddervos en zijn hondje Scheetebreed
nemen de kinderen spelenderwijs mee in hun verhaal
over (zwerf)afval. De leerlingen gaan zelf actief aan de
slag met zwerfafval. Wat is zwerfafval? Wat voor zwerfafval slingert er rond de school? Wat kun je doen om het
te hergebruiken? Kinderen leren tijdens de afvallessen
het belang van (zwerf)afval voorkomen, op te ruimen
en te scheiden voor hergebruik.

De kinderen krijgen een rondleiding
over het terrein, waarbij ze informatie krijgen over afvalscheiding.
In groepjes spelen ze het brengen
en scheiden van afval na. Elk team
gaat daarvoor een kruiwagen vol met
afval scheiden. De excursie wordt begeleidt
door een medewerker van RD Maasland.

Interesse?
Wilt u ook afval scheiden op school of deelnemen
aan de gratis afvallessen? Stuur een email naar RD Maasland,
Ingrid van Kan, i.vankan@rdmaasland.nl of meld u aan via de
website www.rdmaasland.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Foto Arthur’s Wereldbol: aan de slag met afval en grondstoffen

Groep 1, 2 en 3
Teutemien & Miezemuis

Foto Sloddervos en Scheetebreed

Gratis afvallessen
voor het basisonderwijs

