
Ontwerpschema: Afval hoort niet op de grond…….. 

Spelactiviteiten: 
• Huishoek: prullenmanden 

neerzetten en afvalcontainers 
• Schoonmaken van de huishoek; 

sop, emmers en doekjes, stoffer 
en blik etc. 

Constructieve en beeldende 
activiteiten: 
• Bouwhoek: Afvalbult maken en een 

vuilnisauto met vuilnisbakken erbij 
zetten 

• Knutselhoek; maak iets moois van 
afval 

• Legohoek; maak een vuilnisauto 

Onderzoeks 
activiteiten 
• In de buurt afval dat 

op de grond ligt 
opruimen 

• Samen kijken wat er 
zoal weggegooid 
wordt en waarom 
mensen dat doen 

• Hoe zou het 
moeten? 
Verschillende 
soorten containers in 
de buurt gaan 
bekijken 

Reken/wiskunde 
activiteiten 
• Sorteren van afval 

dat je van tevoren 
zelf in een vuilniszak 
hebt gedaan 

• Wat wordt veel 
weggegooid? 
Verwerken in een 
grafiek 

• 

Kring/gespreksactiviteiten 
• Afvalverwerking, hoe gaat dat? 
• De vuilniswagen 
• Waar krijg je veel afval van en waar 

minder van? B.v. koekjes in plastic of 
koekjes uit een trommeltje 

• Afvalcontainers; verschillende soorten 

Lees/schrijfactiviteiten 
• Woordkaarten en stempelboekje 

(www.kleutergroep.nl) 
• Schrijf op een vuilniscontainer van papier 

wat je er allemaal in gooit 

Thema: 
Afval hoort niet op de 
grond……



Onze school doet mee met lentekriebels. Een project vanuit de gemeente Groningen 
waarmee gestimuleerd wordt om de leefomgeving wat op te ruimen. Hiermee kan 
iets verdiend worden. Vorig schooljaar hebben twee kleutergroepen hieraan 
meegedaan. Als tegenprestatie kregen ze een mooie vuilniswagen met 
afvalcontainers. Dit jaar doet de hele school mee en daarmee kunnen we een 
geldbedrag verdienen. We willen hiermee de kinderen ook leren dat rommel in de 
daarvoor bestemde bakken hoort en niet op de grond. 

Verwerkingsopdrachten: 
• Afvalcontainer uitknippen met wieltje en deksel en uit tijdschriften allerlei 

dingen knippen die in de afvalcontainer geplakt kunnen worden 
• Groene afvalcontainer maken voor groenafval 
• Glasbak met drie gaten maken; flessen knippen (dubbel knippen) en in de 

goede glasbak plakken 
• Vuilniswagen vouwen (www.jufsanne.com) 
• Sorteren van plaatjes. Waar hoort het bij? Glasbak, doos voor papier, grijze 

container, groene container 

Er is een leuk lespakket te bestellen bij: 
Zorn uitgeverij BV 
Postbus 434 
2300 AK Leiden 
Telefoon: 071 – 5149141 

Zwerfafval: mooi niet! 

Een schone, veilige leefomgeving heb je zelf in de hand 
Het belangrijkste uitgangspunt van dit lespakket voor het basisonderwijs is het 
bewerkstelligen van gedragsverandering en het versterken van gewenst 
weggooigedrag van de leerlingen. We willen een schonere, veiligere en meer 
leefbare woon en leefomgeving creëren. Het lesmateriaal biedt u en uw leerlingen 
voor elke groep uitgebreide informatie over zwerfafval. Verder worden de 
leerlingen tijdens de drie lessen gestimuleerd kritisch na te denken over het eigen 
gedrag ten aanzien van dit onderwerp. Bovendien is er voldoende mogelijkheid om 
met de leerlingen aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken. 
In de eerste les 'Rondslingerende rommel' leren de kinderen wat zwerfafval is. 
Zwerfafval is afval dat door de mens is weggeworpen of achtergelaten op een plek 
waar het niet hoort. Verder kunnen zij het in hun eigen omgeving herkennen. 
Les 2 'Waar komt die rotzooi toch vandaan?' gaat over de oorzaken en gevolg van 
zwerfafval. Ook wordt benadrukt dat afval niet altijd vervelend hoeft te zijn. Zo 
gaan de leerlingen tijdens de les knutselen met afvalproducten. In de derde en 
laatste les 'In de prullenbak ermee!' denken de leerlingen mee over oplossingen 
voor het zwerfafvalprobleem.

http://www.jufsanne.com/


Eén lespakket voor de hele basisschool 
Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
Er is één algemene handleiding (8 pagina's A4formaat) met verantwoording, 
opbouw, gebruik en leerdoelen van de lessen. Verder wordt hierin uitvoerige 
achtergrondinformatie gegeven. 
Daarnaast zijn er vier handleidingen (elk 24 pagina's A4formaat) bestemd voor de 
docenten van de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. In elke handleiding zijn drie heldere 
lesuitwerkingen opgenomen met bijbehorende kopieerbare werkbladen voor de 
leerlingen. Ook worden suggesties voor activiteiten buiten de les aan de hand 
gedaan. Omdat de lessen per combinatiegroep verschillend uitgewerkt zijn, maar 
inhoudelijk steeds dezelfde onderwerpen behandelen, is het lespakket uitermate 
geschikt als basis voor een schoolproject. 
Tot slot is voor elke groep een losse poster met gekleurde 'praatplaat' op A2 
formaat bijgevoegd. De poster is als blikvanger te gebruiken in de klas gedurende 
de periode dat u met dit lespakket werkt. 
De vijf handleidingen en acht posters zitten in een handige bewaarmap die 
bijvoorbeeld in de lerarenkamer geplaatst kan worden zodat iedere leerkracht het 
lesmateriaal kan gebruiken op het gewenste tijdstip. Het lespakket is op die manier 
lang te gebruiken. 

De kosten van het pakket zijn € 7,50 

Muziek: 
• Kleuterwijs blz.69; Wij gaan opruimen
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