
 

Leerkracht 

KlasseBoekje Afval 

Groep 5-6 
 

 

 

 

 

 

Antwoorden 

 

Allemaal zwerfafval 

Oplossing: Snoepwikkel  

Wat een afval! 

oranje: fles afwasmiddel, tube 

tandpasta, melkpak, blik, 

frisdrankflesje 

geel: wijnfles, jampot, honingpot 

groen: banaan, appel, blad 

blauw: koekjesverpakking, eierdoos, 

chocoladeverpakking, tijdschrift 

grijs: chipszak, koffiekopje  

 

 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

Hoelang blijft het liggen? 

Juiste volgorde: appel – kartonnen 

doos – banaan – blik – plastic fles  

Wat hoort er niet bij? 

Eierdoos (geen plastic), blik (geen 

papier), melkpak (geen glas) 

 

4 2 3 5 1 6 

5 6 1 3 2 4 

1 5 4 2 6 3 

2 3 6 4 5 1 

3 1 2 6 4 5 

6 4 5 1 3 2 

Boodschap: 

Afval – Wat voor soorten afval zijn er? Afval opruimen is belangrijk! Hoe moet je 

afval scheiden? 

Koppeling met leerlijn: 

Ik kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 1000 (rekenen groep 5) 

Ik kan getallen plaatsen op de getallenlijn (rekenen groep 5)  

Ik weet wat jaar, maand, week, dag en uur met elkaar te maken hebben  

(rekenen groep 5) 

Ik kan woorden met lastige lettercombinaties goed lezen en schrijven (spelling 

groep 5) 

Overige vaardigheden:  

Fijne motoriek  

Puzzelvaardigheden  

 



 

Meer lesmateriaal 
 

Lesgeven over (zwerf)afval en recycling? Kijk op aandeslagmetafval.nl voor 

gratis lesmateriaal en leuke educatieve extra’s.  

Voor de middenbouw is er voor beide groepen een korte afvalles van een 

uurtje. Zoek je verdieping, ga dan aan de slag met de digitale opdrachten, 

kies een kringactiviteit of bestel de Afvalkoffer met praktische 

(knutsel)opdrachten, spellen en puzzels.  

Op de site vind je ook leuke educatieve extra’s. Knutsel muziekinstrumenten 

met de Zwerfafval Fanfare, laat leerlingen gamend zwerfafval verzamelen 

in de Zwerfafval Battle of speel op het digibord de Afvalquiz waarbij 

leerlingen in twee teams strijden om de winst. 

 

 

basisonderwijs.online 

Toegankelijk lesmateriaal 

voor het basisonderwijs. 

 

PodiumvoorOnderwijs.nl 

Gratis, actueel lesmateriaal 

voor het basisonderwijs. 

 

Kiddicolour.com 

Kleurprenten die er écht 

toe doen. 

Dit KlasseBoekje is een initiatief van: 

aandeslagmetafval.nl 

Lesmateriaal over 

zwerfafval en recycling 

Kom in actie! 

Doe met je klas een opschoonactie en maak de 

omgeving van de school schoon. Wanneer je op  

supportervanschoon.nl een schoonmaakactie 

aanmeldt, ontvang je gratis vuilniszakken, hesjes, 

handschoenen en actieposters.  


