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Komt jouw school in actie voor een schone buurt? Geef er dan extra
ruchtbaarheid aan door de opruimacties aan te kondigen met de
Zwerfafvalfanfare: een optocht waarbij kinderen muziek maken op
instrumenten die ze zelf hebben gemaakt van (zwerf)afval. Zo kunnen
ze ook nog eens laten zien dat je van afval dat gescheiden wordt
verzameld weer andere dingen kunt maken. Zoals Blikkentikkers,
Sambapetflessen, Drumblikken, Doppenklikklakkers, Petflestrompetten
en Doppenrammelaars. Stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je deze
instrumenten kunt maken. En natuurlijk kun je ook zien welke geluiden alle
instrumenten maken.

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.

duur
30-45 minuten

benodigdheden
 Blikjes
 Grote en kleine petflessen
 Doppen van plastic en glazen
flesjes (of ander rammelmateriaal, zoals bonen, rijst)
 Blikken in verschillende maten







Kurken
Takken
Washitape
Contactlijm
Bolletje touw

organisatie
Handig is als de kinderen in groepjes de instrumenten maken.

lesopbouw

inleiding
Start de les met een inleiding over recycling en zwerfafval: wat weten de leerlingen al over deze onderwerpen?
Kunnen ze voorbeelden geven van spullen die van gemaakt zijn afval. Laat ze de de digibordles van de
Zwerfafvalfanfare zien.

kern
Kinderen maken de instrumenten.

afsluiting
Opruimen en… muziek (herrie;) maken!

extra lessuggesties

doe de afvalquiz
Hieronder vind je een Afvalquiz die speciaal is gemaakt om te doen met de Zwerfafvalfanfare. De quiz bestaat uit
een vijftal stellingen 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.

de vragen
VRAAG 1 		Welk soort zwerfafval heeft de langste afbraaktijd?
Antwoord 1 (herrie):
Antwoord 2 (stil):
ANTWOORD: 		

een blikje
een plastic flesje
E
 en plastic flesje. Een blikje doet er wel 50 jaar over voordat het is afgebroken, maar
een plastic flesje vergaat nooit.

VRAAG 2 		Wat wordt er met ingezameld plastic gedaan?
Antwoord 1 (herrie):
Antwoord 2 (stil):
ANTWOORD: 		

Daar wordt nieuw plastic van gemaakt.
Dat wordt vernietigd.
Van ingezameld plastic wordt weer nieuw plastic gemaakt.

VRAAG 3 		In oceanen en rivieren drijft heel veel plastic dat vaak op straat of in de
natuur is gegooid. Wat is de bijnaam voor al dit plastic?
Antwoord 1 (herrie):
Antwoord 2 (stil):
ANTWOORD: 		

De plastic soep
De plastic zooi.
Plastic soep.

VRAAG 4 		Wat mag je niet bij het oud papier gooien?
Antwoord 1 (herrie):
Reclamefolders
Antwoord 2 (stil):
Vieze pizzadozen
ANTWOORD: 		Vieze pizzadozen. Deze mag je niet bij het oud papier gooien. Reden is dat je van papier
en karton met vetvlekken geen nieuw papier kan maken. Van schone reclamefolders
kan dit natuurlijk wel.

VRAAG 5 		Mag je glas in de glasbak gooien met de deksels, kurken en doppen er
			nog op?
Antwoord 1 (herrie):
Ja
Antwoord 2 (stil):
Nee
ANTWOORD: 		Ja. Voordat het glas gerecycled wordt, worden de deksels, kurken en doppen er eerst
uitgehaald.

begeleid het supporterslied
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.

