Themakaart
BSO

Fit & Fun

Uitvinden & ontdekken

• Plogging is een Zweedse rage. Een
rondje hardlopen en ondertussen
vuilnis verzamelen.
• Maak vliegers van gebruikte
materialen en ga vliegeren.

• Maak je eigen (bio)plastic met
aardappelen (zie Pinterest
Kinderwoud).

Koken & Bakken

• Ga met de kinderen
boodschappen doen,
bijvoorbeeld voor een
lekkere (herfst) soep,
zonder plastic materialen
te kopen en te gebruiken.

Chillen & Spelen
• Lees het boek ‘Plastic
Soep is Troep!’

Muziek, Theater & Kunst
Natuur & Avontuur

• Maak met de hele groep een groot kunstwerk
van bijvoorbeeld petﬂessen. Laat dit
kunstwerk gedurende het thema groeien.

• Ga op zoek naar afval in de buurt, park of bos.
Verzamel en sorteer het afval. Wat kun je nog
hergebruiken? Waar hoort het overige afval?

Thema: Plastic soep is troep!
In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit leidt tot ernstige verontreiniging en een gevaar voor de natuur.
De plastic soep wordt ook wel de drijvende vuilnisbelt genoemd. Deze is zichtbaar, maar het meeste afval is al gezonken en
uiteengevallen in kleine deeltjes. Dieren raken er in verstrikt en eten het op. En zo komt het afval ook in onze eigen voedselketen
terecht. Van al het afval in de zee is 80% van land afkomstig. Kijk maar eens wat er in de sloot drijft.
Uiteindelijk drijft alles via sloten, kanalen en rivieren naar de zee.
Een beter milieu begint bij Kinderwoud!
Met het thema Plastic soep is troep! wil Kinderwoud kinderen, medewerkers en ouders bewust maken van het afval dat we
produceren en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Samen met de kinderen onderzoeken we hoe we beter met ons afval om
kunnen gaan door te minderen, te hergebruiken en andere keuzes te maken. We gebruiken recyclebare materialen en verspillen zo
min mogelijk. Elke week proberen we minder afval te produceren.
Tip!
Maak per week een berg van het afval dat jullie op de locatie/ groep produceren. Probeer elke week minder afval te hebben door
bijvoorbeeld slimmere keuzes te maken. Maak de vermindering zichtbaar.
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Thema: Plastic soep is troep!
Op het Kinderwoud intranet vind je meer informatie over het thema; onder andere activiteiten
per leeftijdscategorie, boekentips en links naar leuke websites.
Ga via het hoofdmenu naar Activiteiten > Thema’s en kies dan voor Plastic soep is troep!
Kijk ook op de Pinterest-pagina van Kinderwoud.
Hier vind je een bord speciaal gemaakt voor het thema Plastic soep is troep!

Inrichting groep/ locatie
Betrek de kinderen bij het inrichten van de locatie, groep en de thema tafel. Waar denken de kinderen aan? Ga
met de kinderen brainstormen en laat ze iets moois bedenken.
Paar suggesties:
• Maak een thematafel met een mooie blauwe oceaan. Leg er aansprekende zeedieren in en ‘vervuil’ de oceaan
met (plastic) afval.
• Maak ‘containers’ voor op de groep; blauw voor papier, grijs voor restaval, groene voor groenafval en laat
kinderen (nep) afval sorteren.
• Nodig een vuilnisman met zijn vuilniswagen uit en maak zo het thema levend. Als locatie kun ook aan de slag
met het verminderen van afval, een stukje bewustwording creëren bij de ouders en jezelf.
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