Beste ouders,
Nu iedereen door het coronavirus zoveel mogelijk thuis blijft, hebben we goed de tijd voor een
voorjaarsschoonmaak! Daarbij komt vaak veel afval tevoorschijn, maar is dit eigenlijk wel
afval? Of kan het misschien hergebruikt of gerecycled worden?
Ieder huishouden in Amsterdam heeft afval en de gemeente Amsterdam zorgt dat dit zo goed
mogelijk wordt verwerkt, zelfs tijdens deze coronasituatie. We delen graag tips om samen
met uw kind aan de slag te gaan met het thema (zwerf)afval en circulariteit:


Tips voor binnen/buiten: Afval scheiden in je buurt, zwerfafvalstrip

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC en team Educatie
(zwerf)afval en circulaire scholen gemeente Amsterdam.

- Afval buiten -

Afval scheiden in jouw buurt

Locatie

Er zijn veel verschillende soorten afval: papier,
Thuis en buurt
plastic, kleding, glas, enzovoorts. Als je dit afval
Nodig
gescheiden inzamelt, kan het opnieuw gebruikt
worden. Van glas worden nieuwe flessen gemaakt, van oud papier
Internet
nieuw papier en van gebruikt plastic nieuwe plastic voorwerpen.
Dit lukt alleen als je dit afval apart houdt van de rest! Restafval
wordt namelijk verbrand. Dan kun je er geen nieuwe fles, krant of verpakking meer van
maken. Afval scheiden dus!
Scheiden jullie thuis afval? Welke soorten? En waar kun je dat gescheiden afval kwijt?
Leerdoelen




Ik leer welke soorten afval er zijn.
Ik leer waar de afvalbakken in mijn buurt staan.
Ik oefen met afval scheiden.

Doen
Je gaat onderzoeken welke soorten afval je bij jou in de buurt
gescheiden kunt inleveren. Je gaat ook in huis onderzoeken welke
soorten afval jullie gezin apart houdt van het restafval.
1.
2.
3.
4.

5.

Kijk op https://www.amsterdam.nl/afval/. Vul daar je straat én
huisnummer in.
Klik bij ‘Containers in de buurt’ op de link naar de kaart. Zoek op
voor welke soorten afval een container is bij jou in de buurt.
Welke verschillende soorten afval zamelen jullie thuis apart in?
Welke soorten afval die je in de buurt apart kwijt kunt, houden
jullie thuis niet apart?
Zou je dat wel kúnnen scheiden? Lees dan de extra opdracht.
Hoe goed ben jij zelf in afval scheiden? Weet jij in welke afvalbak
welk soort afval hoort?

Afval
Lege viltstiften

Een kapotte spijkerbroek

Een lege chipszak

Een oud kleurboek

Een leeg melkpak

In welke afvalbak hoort het?

Extra opdracht: naar de afvalbak
Zoek op wat de route is naar de dichtstbijzijnde glas-, papier- of plastic-afvalbak. Loop
ernaartoe en neem de tijd op. Hoe lang is het lopen, heen en terug?
………… minuten
Vind je dat ver?

Extra opdracht: meer (weten over) afval scheiden
Van afval weer iets nieuws maken, noemen we de grondstoffenkringloop. Die werkt alleen als
we afval apart houden van de rest. Help je mee zo veel mogelijk materialen in de kringloop te
houden?






Stel voor aan je gezin om een week lang heel goed afval te scheiden (langer mag
natuurlijk ook). Je kunt er ook voor kiezen één extra soort afval apart te houden. Alle
beetjes helpen.
Bedenk samen hoe je dit gaat doen:
o Waar mag het aparte afval in? Hang bijvoorbeeld een zak op voor plastic, zet een
doos neer voor oud papier.
o Wat is een logische plek voor de nieuwe bak of zak? Bijvoorbeeld dichtbij waar je dat
soort afval vaak hebt.
o Wat moet iedereen in het gezin weten om goed afval te kunnen scheiden? Vertel het
elkaar of hang een duidelijk briefje op.
o Maak het zo simpel mogelijk, zodat afval scheiden makkelijk wordt!
Bekijk samen de filmpjes over de soorten afval die jullie apart willen gaan inzamelen:
Wat gebeurt er met ons glas?
Wat gebeurt er met ons textiel?
Wat gebeurt er met ons plastic?
Wat gebeurt er met ons papier?

Weet je genoeg? Succes met afval scheiden!
Twijfel je wat in welke afvalbak mag?
Kijk op: https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
Extra informatie voor thuis
De buitendienst ‘the story of my afval’

- Afval buiten -

De zwerfafvalstrip

Locatie

Veel zwerfafval blijft helaas buiten in
de natuur liggen. Hoe komt het daar?
Had het ook in een vuilnisbak gegooid
kunnen worden?

Buiten in perk of park.

Leerdoelen



Nodig



Ik kan bedenken waar zwerfafval vandaan komt.
Ik weet waar in de omgeving de afvalcontainers
staan.



Telefoon met
camera
Viltstiften
A4 papier

Doen
Buiten
LET OP! Raap het afval niet op zonder rubberen/latex
handschoenen of afvalknijper!
1.
2.

Ga buiten op zoek naar zwerfafval en maak hier foto’s van.
Zoek in de buurt van het zwerfafval een vuilnisbak en maak
hier een foto van.

Welke soorten afval kun je in de buurt inleveren?

Binnen
1.
2.

Maak met hulp van je foto’s een striptekening (voor groep 3
mag een tekening) over jouw gevonden zwerfafval.
Denk bij je strip/tekening aan:
a. Hoe zou het zwerfafval daar gekomen zijn?
b. Wat vinden de dieren van het zwerfafval?
c. Hoe kan het zwerfafval opgeruimd worden?
d. Zou dit zwerfafval opnieuw gebruikt kunnen worden?
e. In welke afvalbak moet het zwerfafval komen?

Extra informatie voor thuis
Links naar educatieve filmpjes:





Hoe ziet een ondergrondse afvalcontainer eruit?
Afval scheiden (aflevering Klokhuis)
Van oud naar nieuw (Huisje Boompje Beestje)
Waar komt ons afval eigenlijk vandaan?

