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stranDafvalfanfare

Doelgroep
De instrumenten kunnen gemaakt worden door kinderen uit de groepen 4 tot en met 8. Omdat de kinderen met 
gereedschap werken en met soms scherpe materialen, is het handig om in de lagere groepen hulp te vragen aan 
ouders die de kinderen kunnen begeleiden. 

Komt jouw school in actie voor een schoon strand? Geef er dan extra 
ruchtbaarheid aan door de opruimacties aan te kondigen met de 
Strandafvalfanfare: een optocht waarbij kinderen muziek maken op 
instrumenten die ze zelf hebben gemaakt van (strand)afval.Zo kunnen ze 
laten zien dat je van afval andere dingen kunt maken. Zoals Blikkentikkers, 
Sambapetflessen, Drumblikken, Doppenklikklakkers, Petflestrompetten 
en Doppenrammelaars. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je deze 
instrumenten kunt maken. In de filmpjes kun je de instrumenten bekijken 
en je kunt meteen horen hoe ze klinken!

Duur
30-45 minuten

benoDigDheDen
 � Blikjes 
 � Grote en kleine petflessen 
 �  Doppen van plastic en glazen 

flesjes (of ander rammelmate-
riaal, zoals schelpjes)

 � Blikken in verschillende maten

 � Kurken
 � Takken
 � Washitape
 � Contactlijm
 � Bolletje touw

organisatie
Het is handig als de kinderen de instrumenten in groepjes maken.



inleiDing: aan De slag met (stranD)afval
Start met een les over strandafval. Je kunt meteen beginnen want die les staat hier. Bekijk daarna, bijvoorbeeld op 
het digibord, hoe je de instrumenten voor de Strandafvalfanfare stap voor stap kunt maken.

kern
Kinderen maken de instrumenten.  

afsluiting
Opruimen en… muziek (herrie;) maken!

Doe De afvalquiz
Hieronder vind je een Afvalquiz die speciaal is gemaakt om te doen met de Strandafvalfanfare. De quiz bestaat uit 
een vijftal vragen met steeds twee antwoordopties. De kinderen gebruiken hun instrument om aan te geven wat
het juiste antwoord is. Wie het foute antwoord heeft gegeven, valt af.

De spelregels
Wie denkt dat antwoord 1 goed is, maakt 5 tellen lang een hoop herrie. 
Wie denkt dat antwoord 2 goed is, houdt zich stil. 
Alleen degenen die het juiste antwoord hebben gegeven, mogen door naar de volgende ronde. 

lesopbouw

extra lessuggesties

De vragen

vraag 1   hoe noem je mensen Die afval (en anDere Dingen) verzamelen op stranD?

Antwoord 1 (herrie):  Strandjutters
Antwoord 2 (stil):  Putters
ANTWOORD:   Strandjutters

www.aandeslagmetafval.nl/strand


vraag 2   hoe lang blijft een ijsstokje liggen op het stranD voorDat
   hij vergaat?

Antwoord 1 (herrie):  1 - 5 maanden
Antwoord 2 (stil):  1 - 5 jaar 
ANTWOORD:   1 - 5 jaar

vraag 3    hoe heet het als plastic voorwerpen en verpakkingen afbreken in heel 
   kleine stukjes?

Antwoord 1 (herrie):  Miniplastics
Antwoord 2 (stil):  Microplastics
ANTWOORD:   Microplastics  

vraag 4     Dieren eten helaas vaak het afval Dat zij in De natuur vinDen. hoeveel 
    stukjes plastic Denk je Dat er gemiDDelD in De maag van een noorDse 
   stormvogel zitten? 

Antwoord 1 (herrie):  3 stukjes
Antwoord 2 (stil):  34 stukjes 
ANTWOORD:   34 stukjes (Bron: onderzoek Wageningen University)

vraag 5    in De oceaan Drijft veel plastic Dat eerst op straat of in De natuur is 
   gegooiD of achtergelaten. wat is hiervan De bijnaam?

Antwoord 1 (herrie):  Plastic Soep
Antwoord 2 (stil):  Plastic Zooi
ANTWOORD:    Plastic Soep

zing het lieD
Speciaal voor kinderen van de basisschool heeft Supporters van Schoon in 
samenwerking met 123Zing het Supporterslied ontwikkeld, gezongen door 
Fabienne (winnares van The Voice Kids), rapper JayWay en de drummende 
Vuilnismannen. 

https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zing-het-supporterslied

