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Je werkt aan dit lesblad in groepjes van twee. 

1.  Waarom is het belangrijk om afval te scheiden? 

2.  Noem 5 soorten afval die gescheiden worden opgehaald of ingeleverd. 

3.  W elk product uit de middelste rij kun je gebruiken om iets uit de onderste en bovenste rij te 
maken? Zet er een lijntje tussen. 
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Boeken Fleecemuts Glazen fes Schaatsen 



  

  

Afvallijstje gister: 

Op school: 

‘s Morgens: 

- Lege geltube 
- Spiekbriefje aard- 

rijkskunde 

- Mislukte printjes 

Ontbijt:

- Theezakje (2x)

- Melkpak 

- Broodkorst 

Tussen-de-middag:

- Bananenschil 

- Wikk el van een  

energiereep 

4.  Maak je eigen weggooidagboek. Wat heb je gister en weggegooid? 
Denk aan de prullenbak thuis, op school, op straat, maar ook aan glasbakken en bijvoorbeeld oud papier. 
Schrijf alles op wat je hebt weggegooid. Begin in de badkamer of bij het ontbijt en ga door tot het laatste 
dat je gisteren hebt weggegooid. 

5.  Zet achter elk ding dat  je hebt weggedaan of je het in de prullenmand, papierbak, vuilnisbak, 
gft-bak of op andere plaats hebt gegooid. 

6.  Alles wat je in de prulle nmand of vuilnisbak hebt gegooid is restafval. Dat wordt verbrand. 
Zet achter elk ding dat je in de prullenmand of vuilnisbak hebt gegooid of het hergebruikt 
had kunnen worden. Waar had je het dan moeten weggooien? 

7.  Wat gebeurt er daarna mee? 

We zijn niet zomaar van ons afval af. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk afval te voorkómen. 



9.  Er staan steeds twee dingen naast elkaar. Omcirkel het product dat het minste afval oplevert. 
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