6 gastlessen ‘Zwerfafval mooi niet!’ op basisschool De Vonder te
Someren.
Project: gastlessen zwerfafval
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Contactpersoon: Wendy Hunting
Deelname aan het zwerfafval project aangeboden door de gemeente Someren en bedoeld voor alle
scholen in Someren.
Persbericht 9 april 2018
Maandag 9 april gingen 160 leerlingen van basisschool De Vonder aan de slag met een projectweek
in het teken van zwerfafval. De week werd geopend door de leerlingenraad met een leuk stukje waar
zwerfafval thuis hoort. De leerlingen konden ook vragen stellen aan de leerlingenraad. De hele week
stond in het teken van zwerfafval. Door de hele school hingen spandoeken die elke klas eentje
gemaakt had. Er volgde een quiz en een kleurwedstrijd.
Plastic soep
Zelf gooien ze ook weleens iets op straat geven ze toe. Maar na de gastles zwerfafval gaan ze dat
beslist niet meer doen, aldus de kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Als je afval op straat gooit
kunnen dieren het opeten,” vertelt een van de leerlingen, “en als het in de rivier komt, gaat het naar
zee en dan wordt de plastic soep nog groter!” Die plastic soep maakt grote indruk op de kinderen:
enorme bergen afval in zee, zo groot als half Europa, die langzaam verpulveren maar nooit helemaal
verdwijnen. Aan de quiz werd door alle groepen enthousiast meegedaan. De kinderen van groep 3
wisten super veel en hadden bijna alle vragen goed.
Beste ideeën tegen zwerfafval
De leerlingen van De Vonder blijven echter geen toehoorders. Ze gingen zelf de straat op en raapten
samen 1923 stuks zwerfafval op, met opvallend veel plastic en sigarettenpeuken. De leerlingen
bedachten met elkaar ook hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen. Met deze vindingrijke plannen
doen ze mee met de ‘Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd” van onsburo in opdracht van De
Bries. Aan het eind van het schooljaar worden de beste ideeën gekozen én uitgevoerd.

Jouw school ook aan de slag?
Ook jouw school kan zwerfafval voorkomen! Alle scholen in gemeente Someren krijgen de gastles
zwerfafval geheel gratis aangeboden door de gemeente. Deze worden verzorgd door onsburo in
opdracht van De Bries uit Eindhoven. Zij verzorgen al jaren educatieve gastlessen in heel Brabant.
Leerlingen krijgen een interactieve presentatie, strijden tegen elkaar in de grote zwerfafval quiz en
doen mee met de ‘Beste ideeën tegen zwerfafval – wedstrijd” van onsburo. Daarna gaan ze samen
op onderzoek uit in de buurt om zwerfafval te verzamelen. Interesse? Neem vrijblijvend contact op
met Wendy Hunting via wendy@onsburo.eu of neem een kijkje op onsburo.eu/project/gastlessenzwerfafval-bo.
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