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Voor groep 1 t/m 8

 #wegmetAfval
inOosterhout

Lespakket voor het 
basisonderwijs
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Oosterhout wordt 
steeds schoner!
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Les 1

Onderbouw
Allemaal afval 

LES 1  ALLEMAAL AFVAL

Teken het afval van de klas A
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Het lied van de vuilnisman

Melodie: Groen is ‘t gras
Tekst: Simone Gerich

kinderen: 
Vuilnisman, vuilnisman, kom maar met je wagen
Neem je alle rommel mee? Dat wil ik je vragen.

vuilnisman: 
Hé, wat zie ik daar?
Wat is dat voor afval?

kinderen: 
Lege doos of plastic zak,
Gooi het in de goede bak!

allemaal: 
Ja, zo wordt het overal schoon
Want dat willen wij gewoon!

B

LES 1  ALLEMAAL AFVAL
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Kleur de tekening inC

LES 1  ALLEMAAL AFVAL



10 11

Middenbouw
Blij afvalvrij!

LES 5  BLIJ AFVALVRIJ!

Kies afvalvrij!
Je hebt het verhaal over Suze en Jordy gehoord.
Ze kiezen voor een leven zonder afval.
Wat kiezen Suze en Jordy?
Zet er een cirkel om.

brood bewaren 
in een papieren zak 

lege eierdoos 
in de papierbak 

appels kopen
op de markt

koekjes
zelf bakken

in een zakje
van stof

meenemen als je
eieren gaat kopen

appels op een schaaltje 
in de supermarkt

kopen in 
de winkel

A

óf

óf

óf

óf
SuZe
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Vijf regels voor leven zonder afval
Lees de regels.
Bedenk wat jij kunt doen.
Schrijf dat erbij.

D

2 Minder
spullen

1 Minder
 verpakkingen

Ik kan

Ik kan

SuZe

Ik kan

LES 5  BLIJ AFVALVRIJ!

4 Recyclen

5 Composteren

Ik kan

Ik kan

basilicum

3 Opnieuw 
gebruiken
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Blij afvalvrij!
Wat kun jij doen voor
minder afval?

Wat vind je makkelijk?
Wat kun je goed?
Wat vind je belangrijk?

Vul je naam in.
Schrijf drie dingen op
die jij gaat doen.

doe voor minder afval: 

Handtekening

Ik

1

2

3

E

LES 5  BLIJ AFVALVRIJ!

Thuis doen
1.   Vertel aan tafel hoe je kunt leven zonder afval. 

Praat erover en bedenk wat jullie thuis kunnen doen.

2.  Vraag aan je ouders om boodschappen te doen  
op de markt of bij een boerderijwinkel in de buurt.

3.  Neem geen plastic zakjes en pakjes meer naar school. 
Kies voor een drinkbeker en een broodtrommel.

F
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Bovenbouw
Zwerfafval

Waar gaat deze les over?
Over de gevolgen van zwerfafval en 

wat je er zelf aan kunt doen

LES 3  ZWERFAFAVAL

De meeste voorwerpen vergaan na verloop van tijd. 
Dat bete kent dat ze in hele kleine stukjes afbreken en 
je ze niet meer ziet. De tijd die afval nodig heeft om te 
vergaan noem je de afbraaktijd. De afbraaktijd is voor elk 
materiaal verschillend. Hoe lang duurt het denk je voordat 
zwerfafval uit elkaar gevallen is? Test je kennis met de 
quiz en kleur het vierkantje met het beste antwoord.

Quiz
A

?

 3 dagen     

 14 dagen     

 3 maanden

 1 tot 3 jaar 

 10 jaar    

 50 jaar

 4 dagen

 3 maanden

  1 tot 3 jaar,  
afhankelijk  
van het weer

  een half jaar in de zon, 
1 jaar in de schaduw

  een jaar in de zon, 
2 jaar in de schaduw

  5 jaar in de zon, 
10 jaar in de schaduw

  minstens een  
half jaar

 1 maand

 2 weken

  meerdere  
tientallen jaren 

 1 tot 3 jaar

 50 jaar
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Wat zie je allemaal drijven?

Waarom zou je hier zelf niet in gaan zwemmen?

Hoe noemen we al dat drijvende plastic in de zee? 
Het antwoord staat in de tekst in het kader. Onderstreep de twee woorden.

Per jaar komt heel veel plastic afval in zee terecht. Dit kost elk jaar miljoen
en dieren het leven zoals vissen, vogels, schildpadden, zeehonden,  walvissen 
en dolfijnen. Het probleem is dat plastic niet verteert. Het valt alleen uit  
elkaar in steeds kleinere stukjes. Door al die grote stukken en kleine 
 deeltjes plastic in het water veranderen de oceanen in een plastic soep.

Zwerfafval in de wei
Lees het artikel uit de Bredase krant BNDeStem.
Beantwoord daarna de vragen.

Zwerfafval in het water
Bekijk de foto hieronder van Indiase kinderen die zwemmen 
tussen het afval en beantwoord de vragen.

B

C

Hoe komt afval in de wei?

Waarom zou een koe blikjes en plastic eten?

Waarom is dat gevaarlijk voor een koe?

Waarom heeft de dierenarts het over een magneet?

Blikjes, flesjes en plastic verpakkingen. Boer Gouke Wilpstra 
vindt regelmatig rotzooi in zijn weilanden. Het zwerfafval is 
levensgevaarlijk voor de koeien. 

,,Stukjes metaal kunnen veel   schade 
aanrichten in de magen  van een koe”, 
aldus dierenarts  Van der Heijden. 
,,Maar plastic  en glas zijn misschien nog 
wel  gevaarlijker, want die deeltjes kun je 
niet met een magneet verwijderen.”

NIEUWS BN/DESTEM 23 FEBRUARI 2017

LES 3  ZWERFAFAVAL
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De reis van een plastic flesje
Afval kan een hele tocht maken voordat het in zee belandt. 
Lees het verhaaltje over de fles van Michiel.
Maak de opdrachten die erbij staan.

Wat zijn de drie meest voorkomende voorwerpen in het zwerfafval van Ne
derland denk je? Omcirkel drie woorden.

Pfff wat is het warm. Michiel heeft zijn waterflesje in een 
paar tellen leeg gedronken. Hij mikt tijdens het fietsen 
op de prullenbak. Mis! Het flesje valt op de grond. 
Michiel haalt zijn schouders op en fietst door. Hij heeft 
haast want hij is al laat voor de voetbaltraining.

Beschrijf de reis van het flesje van de straat naar de zee. 
Gebruik de woorden in dezelfde volgorde: straat - sloot - rivier - zee. 
Onderstreep de woorden in je verhaal.

D

Maak de volgende zin af.
We moeten met elkaar zorgen dat al het afval in 
de prullenbak terecht komt want:

Mobieltje
Kauwgum

IJsblokjes

Verpakkingen

Papier

Klein speelgoedSigarettenpeuken

LES 3  ZWERFAFAVAL


