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Je	bekiJkt	samen	met	de	kleuters	
enkele	foto’s	over	afval.	

De kleuters letten goed op wat ze zien.

		Foto 1 Zakje	afval	naast	een	vuilnisbak	op	straat.
		Foto 2 blikjes	en	restafval	naast	een	vuilnisbak.
		Foto 3 afval	in	de	goot.
		Foto 4 Restcontainer met	afval,	klaar	om	op	te	halen.
		Foto 5 emmer	met	vuile	glazen	potten.
		Foto 6 blikjes	en	papiertjes	op	straat.
		Foto 7 Glazen	fles	op	de	grond.

Afval op de straat – fotospel 

•	de	kleuters	kijken	naar	enkele	foto’s	met	afval.
• 	Ze	zien	het	verschil	tussen	afval	dat	op	de	juiste	plaats	is

gegooid	en	zwerfvuil.
• 	Ze	weten	waarom	je	afval	in	de	vuilnisbak	gooit,	thuis,	op

school	en	op	straat.

30	minuten

foto’s	en	kringgesprek,	prentlezen

foto’s	op	groot	formaat	of	laptop	en	beamer
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Een aantal richtvragen bij de foto’s: 

		Waar	is	deze	foto	genomen?
		Wat	zie	je?
		let	goed	op	het	afval.	ligt	het	op	de	juiste	plaats?
		Waar	moeten	we	ons	afval	gooien	als	we	op	straat	lopen?
		doen	we	dat	altijd?
		Welk	afval	zie	je	allemaal?
		mag	je	dat	op	straat	gooien?
		Waarom	gooien	mensen	afval	op	de	straat	en	niet	in	de	vuilnisbak?
		Heb	jij	dat	al	eens	gedaan?
		Waarom	heb	je	dat	gedaan?
		vind	je	dat	leuk	dat	er	overal	afval	op	de	straat	ligt?
		…

Dit fotospel is een inleiding voor de themaweek over afval.  
De kleuters worden er zich van bewust dat afval op de 
juiste plaats moet: in de vuilnisbak.
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In de klas

Zorg er op voorhand voor dat de verschillende vuilnisbakjes in de 
klas leeg zijn en er een aantal propere voorbeelden van de afval-
fractie in zit.

Papier en karton – enkele blaadjes   
Restafval – touw, restjes wol …   
PMD – plastic flesje, brikje, koekjesverpakking

  GFT – bananenschil

Je luidt de activiteit in:
“Vandaag gaan we op stap. We gaan ontdekken waar ons afval naartoe gaat 
in de school. We starten in onze klas.”

Je brengt de verschillende vuilnisbakjes in de klas bij elkaar.

Afvaltocht door de school

• De kleuters leren de afvalplaatsen op school kennen.
• Ze ontdekken de verschillende soorten vuilnisbakken in

de klas, de gang en op de speelplaats.
• Ze kunnen het afval juist benoemen en sorteren.

2 x 50 minuten

Wandeling en speurtocht, interview

Afval
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Kringgesprek over het afval.
  Welk afval sorteren wij in onze klas?
  Wat is sorteren?
  Waarom sorteren wij?
  Wat gebeurt er met het afval daarna, denk je?

Zo kan je uiteindelijk vertellen dat men het afval dat we sorteren recy-
cleert tot dezelfde of tot andere voorwerpen.
Werk met concrete voorbeelden: een �eece trui gemaakt van plastic �es-
sen; golfkarton, gemaakt van oude kranten; een groene �es, gemaakt van
oude �essen; een �ets uit blikjes …

Je maakt de kleuters duidelijk dat men moeite doet om met afval nog iets
te doen en het niet zomaar laat verdwijnen. Daarom moeten we goed le-
ren sorteren, zowel thuis als op school.
Je kan ook al vertellen dat als we ons afval niet in de vuilnisbak zouden
gooien, er ook niets mee gemaakt kan worden.

EXTRA ACTIVITEIT: 
woordenschatoefening – woordklappen per lettergreep

• sor-te-ren • re-cy-cle-ren • �es • pa-pier
• af-val • vuil-nis-bak • groen-ten • fruit
• drank-kar-ton • blik • tuin • plas-tic

In de gang

Ga zeker op voorhand na welke vuilnisbakken er op school zijn.
Als de kleuters weten dat er verschillende soorten afval zijn en dat we
goed moeten sorteren, kunnen we de klas verlaten.

We nemen een kijkje in de gang.
  Staan er hier vuilnisbakken?
  Wordt er gesorteerd?
  Weten alle kleuters dat er hier een vuilnisbak staat?
   Vinden we ook afval op plaatsen waar het niet hoort? We kijken goed
rond in de gang en waarschijnlijk vinden we wel een papiertje waar het
niet hoort.
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Op de speelplaats 

Idem voor de speelplaats

Interview van de schoonmaakploeg

Voor de kleuters is het interessant om te weten wie er zich op school met
het afval bezig houdt en wie de vuilnisbakken leeg maakt. Zo leren ze be-
se�en dat er iemand het afval moet verwijderen als wij het niet goed doen.
We nodigen de schoonmaakploeg uit in onze klas.
Met de kleuters bereiden we eerst de vragen voor die ze aan de schoon-
maakploeg willen stellen.
De kinderen herinneren zich de vraag aan de hand van een zelfgemaakte
tekening.

Scenario:
De kinderen verwelkomen de poetsvrouw, poetsman of poetsdienst met
een liedje of een gedichtje.
We stellen ons voor.
Waaraan herkennen de kinderen de poetsvrouw, poetsman, poetsdienst?
Waaruit bestaat het werk van de poetsvrouw of poetsman?
Wat doen de kinderen op school om het de poetsvrouw of poetsman wat
gemakkelijker te maken?
Hoe kunnen de kinderen nog beter helpen?

Verwerking
   Kringgesprek met de kleuters over de indrukken tijdens de wandeling

en het interview. Je kan ook werken rond actiepunten, zoals het afval
moet in de vuilnisbak, overal en altijd …

  Alle kleuters maken een vrije tekening.

EXTRA TIPS
• We werken met een camera en maken foto’s van wat we op onze af-

valtocht zien.
• Om gerichter met de kleuters te werken, verdelen we ons in kleine

groepjes.
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VOOR DEZE ACTIVITEIT HEBBEN WE EEN RUIM
LOKAAL OF DE TURNZAAL NODIG.
We zorgen ervoor dat de kleuters op de hoogte 
zijn van de verschillende soorten afval en  
ze in de klas al gesorteerd hebben.

Estafette

Je verdeelt de kleuters in een aantal groepjes. Elk groepje krijgt een vuil-
niszak met afval. De kleuters moeten zo snel mogelijk het afval van hun
groep in de juiste doos leggen.
Voor ze aan de sorteerdozen komen, doorlopen ze een estafetteparcours
doorlopen.

Hindernisparcours met wegwerpmateriaal

•  De kleuters kunnen sorteren.
•  Ze luisteren naar een verhaal en beelden het uit.

50 minuten

Bewegingsactiviteit

Vuilniszakken, afval, vier grote dozen om afval te sorteren,
blikjes, papier (krant, tijdschrift …), drankkartons, plastic
�esjes, kegels, hoepels, stoelen …
Tekeningen of foto’s van de verschillende afvalsoorten.
Houten blokken, touw, tunnel, bank, matten …
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De kleuters lopen om beurten en wachten tot de kleuter voor hem of haar
terug is.

Je kan verschillende opdrachten geven: 
  slalom lopen langsheen kegels;
  van hoepel tot hoepel springen;
  onder enkele stoelen kruipen;
  springen, kruipen, rollen naar de overkant.

Als ze aan de overkant zijn, moeten de kleuters de juiste doos kiezen om
het afval in te leggen. Je kan eventueel tekeningen of foto’s van het afval
op de dozen plakken.

Reis rond de wereld

Hierna doorlopen de kleuters een parcours. Je zorgt ervoor dat dit par-
cours op voorhand klaarstaat en je overloopt het met de kleuters.

Mogelijkheden van de omloop:
1. houten blokken (met 1 voet opstappen)
2. een touw (overlopen om het evenwicht te behouden)
3. kegels (om te slalommen)
4. tunnel (om door te kruipen)
5. hoepels (met beide voeten inspringen, op 1 been, # mogelijkheden)
6. bank (# mogelijkheden) + dikke mat ’ koprol’
7. grote doos met # materialen om te sorteren
8. sorteerdozen

De kleuters doorlopen de omloop. Op het einde mogen ze iets uit de grote
doos nemen en het daarna in 1 van de 4 sorteerdozen stoppen. Dan be-
ginnen ze opnieuw aan de omloop. We herhalen dat tot al het materiaal is
gesorteerd.

Na de activiteit bespreken we met de kleuters de inhoud van de sor-
teerdozen.

  Wat zit er in elke doos?
  Is alles goed gesorteerd?
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DEZE ACTIVITEIT DOE JE BIJ VOORKEUR
IN DE VOORMIDDAG, VOOR HET TUSSENDOORTJE.

De kleuters bekijken eerst de foto’s waarop vier kinderen 
van hun tienuurtje genieten:

  verpakte wafel in plastic zakje
  boterhammen in zilverpapier
  water in plastic �esje
  fruit in een verpakking

Genieten ze? Zorgen ze voor afval? Welk afval blijft er over?

Afval voorkomen

• De kleuters kunnen manieren opsommen om minder of
geen afval achter te laten.

• Ze gaan op zoek naar oplossingen om afval te voorkomen.

20 minuten

Kringgesprek

Foto’s, boekentassen van de kleuters
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Dan bekijken ze de tweede reeks foto’s:

  wafel in koekjesdoos
  boterhammen in brooddoos
  water in drinkbus
  verse appel

Genieten ze? Laten ze evenveel afval achter als daarnet? Wat is het 
verschil?

Je wijst de kleuters op het verschil tussen de hoeveelheden afval die in
beide gevallen achterblijven. Hiervoor kan je de foto’s gebruiken waar de
2 tienuurtjes naast elkaar staan.

Tijdens het tweede deel van deze oefening kijken we naar onze ei-
gen boekentas. Wat hebben we bij en hoe is het verpakt?

We staan stil bij de verschillende mogelijkheden en wijzen op meer of
minder afval.
Als de kleuters al kunnen tellen, kan het interessant zijn om het afval te
tellen.

Daarna eten de kleuters hun tussendoortje op.

ZIE
WERK-

BLAADJE
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Deze activiteit heeft bij voorkeur plaats in het midden van de the-
maweek over afval. De kleuters krijgen voor hun ouders een brief 
mee waarin ook zij worden opgeroepen om minder afval te produce-
ren. 

Ter voorbereiding kleuren de kleuters de kleurplaat in. Die geef je samen
met de brief voor de ouders mee. Zo tonen de kleuters aan hun ouders dat
zij ook achter de actie staan.

De ouders doen mee!

• De impact van een afvalactie op school vergroten.
• De school maakt ook de ouders bewust dat afval voorko-

men de beste oplossing is.

25 minuten

De kleuters kleuren een kleurplaat en bezorgen
een belangrijke brief aan hun ouders.

Brief voor ouders, kleurplaat

ZIE
WERK-

BLAADJE
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Deze tekst kan je voor de brief gebruiken:

Beste ouders,

We zijn het allen eens: de zorg voor ons milieu is zeer belangrijk voor ons

en onze kinderen!

Afval voorkomen, verminderen, sorteren, recycleren�..

Van jongsaf aan is het de plicht van de school, maar ook van de ouders

om hun kinderen milieubewust met ‘afval’ te leren omgaan.

Daarrond werken we deze week in de klas. We leren spelenderwijs hoe

we samen afval kunnen voorkomen. We zullen deze week dus heel wat

over afval leren.

We proberen alvast de daad bij het woord te voegen:

- Geef afvalarme tussendoortjes of drank mee, gebruik een koekjesdoos

of een drinkbus.
-  Onze boterhammen voelen zich beter thuis in een brooddoos dan in

aluminiumfolie of een plastic zakje.

We geven u graag enkele tips voor minder afval mee.

-  Drank van thuis in een drinkbus is de milieuvriendelijkste manier om de

dorst te lessen. En leidingwater is nog het gezondste ook.

-  Vermijd koekjes die afzonderlijk zijn verpakt. 

-  Vermijd meervoudige verpakkingen (kartonnen doos met plastic schaal

en film). 
-  Kies voor koekjes uit een grootverpakking die uit één materiaalsoort

bestaat: een plastic verpakking of een doos uit karton of metaal. 

Dikwijls vind je hetzelfde product in verschillende soorten verpakkingen.

In 90% van de gevallen ligt de prijs hoger naarmate de producten meer

verpakt zijn. Verpakking is niet gratis!

Meer hierover vindt u op www.milieukoopwijzer.be

Het blijft zeker niet bij een eenmalige actie. We hopen onze kinderen

goede gewoonten bij te brengen en met uw hulp lukt dat zeker. Als u

zelf nog ideetjes hebt, zijn ze heel erg welkom.

Bedankt voor de medewerking.

Directie en kleuterleidster
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Instrumenten uit wegwerpmateriaal

De leerlingen kunnen met afvalmateriaal instrumenten
maken.

50 minuten

Knutselen/Crea

keukenpapierrolletjes, kleine flesjes, fotorolletjes, plastic 
bekertjes, buisjes, rijst, koffiebonen, steentjes, kartonnen 
verpakkin-gen met ribbels, plastic en glazen flessen, 
stokjes, kroonkur-ken, touw of wol, duck tape, oud 
inpakpapier, knutsel- en schildermateriaal

Schudbus
Knip een keukenpapierrolletje in 2 en vul het met rijst, koffiebonen of 
steentjes. Dek de twee uiteinden af en versier het rolletje. Schudden 
maar.
Je kan ook fotorolletjes, buisjes of plastic bekertjes gebruiken. Handig 
is ook een flesje dichtgekleefd met duck tape dat je met oud inpakpa-
pier kan versieren. 
Als je de instrumentjes met verschillende dingen vult, kan je er voor 
de klas een auditief herkenningsspel of een associatiespel van maken.

Guiro’s
Strijk met een stokje over de ribbels van een karton of plastic fles …  
Je kan de fles of het karton beschilderen en versieren.

Xylofoon
Verzamel enkele glazen flessen. Giet in elke fles iets meer water dan 
in de vorige. Een paar druppels verf (ecoline) erbij en je hebt een 
kleur-rijke xylofoon.

Rammelaartje
Verzamel kroonkurken. Prik met een nagel en een hamertje een gaatje 
in elke kroonkurk. Rijg de kroonkurken aan een wollen draadje en sluit 
hem af met een stevige knoop. 

Trommel
Neem een oude ijzeren koffiedoos. Je kan ze versieren of 
beschilderen en als trommel gebruiken.
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Ritme en muziek met afval

De leerlingen kunnen geluiden herkennen en benoemen.

15 minuten

Raadspel

Plastic �es, plastic zak, papieren zak, schuddoosje, glazen �es

Welk geluid ?

Je benoemt met de kleuters de verschillende voorwerpen en laat de
geluiden horen die ze kunnen maken. Je kan hiervoor enkele kleuters
aanduiden.
Dan verstop je de voorwerpen achter een doek en maak je geluid

met een van de voorwerpen. Je duidt een kleuter aan die verwoordt
welk voorwerp hij of zij heeft gehoord.
Als dit lukt maak je het iets moeilijker. Je laat twee tot drie voorwer-

pen na elkaar horen. De kleuters verwoorden welke voorwerpen ze in
welke volgorde hebben gehoord.
Als slot kan je een kleuter aanduiden die achter het doek de gelui-

den met de  voorwerpen maakt. De andere kleuters benoemen het
voorwerp.
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De afvalfanfare

De leerlingen kunnen met hun instrumenten muziek ma-
ken en vormen een fanfare.

50 minuten

Muziek maken

Zelfgemaakte muziekinstrumenten

Het is wel handig als de kleuters de instrumenten al kennen.
Je maakt van de instrumenten verschillende symbolen. Beperk het aantal
te gebruiken instrumenten, bijvoorbeeld een schudbusje, een rammelaar,
tokjes, ...

Lied leren met instrumenten

   Je zingt een lied en toont een symbool van een instrument. De kleuters
zoeken het instrument dat bij het symbool past. Enkele kleuters krijgen
het instrument en mogen het volledige lied met het instrument mee-
spelen.

   Op het einde van het lied toon je het tweede symbool. De kleuters leg-
gen de vorige instrumenten neer en zoeken de nieuwe instrumenten.

   Je zingt het liedje nogmaals en de kleuters begeleiden het liedje met de
nieuwe instrumenten.

   Je toont een derde symbool en opnieuw spelen de kleuters met de in-
strumenten het lied mee.

1



KLEUTERS

TECHNISCHE 

FICHE

   Dan leer je het liedje aan alle kleuters aan. Hiervoor kan je een symbool
gebruiken, bv. een zingende vuilnisman. Alle kleuters zingen het liedje
samen. Op het einde zing en speel je het liedje samen.

Je kan tijdens het lied ook afwisselen. Elk instrumentje komt aan de
beurt. De kaartjes die de juf toont bepalen wie wanneer mag spelen of
wie de instrumentjes moet stilhouden. Of het kindje van de dag beslist
welk kaartje wanneer wordt getoond (zie hieronder).

Musiceren met een partituur

Volgende instrumenten komen aan bod: schuddoosjes, 
rammelaars, stokjes …

   Je hangt een partituur met de verschillende symbolen om-
hoog.

   Met een aanwijsstok toon je de symbolen. De kleuters vertel-
len welk instrument het is.

   Je zingt het lied. De kleuters bootsen met hun handen de verschillende
instrumenten na. Daarna zing je samen het liedje en probeer je de in-
strumenten op het juiste moment te laten weerklinken.

Variaties

• Duid een kleuter als dirigent aan. Hij/zij wijst met een stok een sym-
bool aan. De andere kleuters laten het instrument weerklinken.

• De kleuters wisselen van instrumenten. Je kan de partituur verande-
ren en de volgorde van de symbolen aanpassen.
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Knutselen met afval

De kleuters maken een bal van plastic zakjes en elastiekjes.
De kleuters maken een kegelspel.

12 minuten

Knutselactiviteit

Verschillende plastic zakken, waarvan één mooi gekleurde
voor de buitenkant van de bal (minstens 5 per bal), elastiek-
jes van verschillende lengtes (minstens 10 per bal), plastic
�essen, gekleurd papier, verf, zand en water.

 Verloop

Maak van een plastic zak een bolletje. Doe er twee elastiekjes rond. Rond
dat bolletje draai je een nieuw plastic zakje. Daarrond opnieuw twee elas-
tiekjes. Ga zo door tot het bolletje de grootte heeft van een echte bal. Ein-
dig met de mooi gekleurde plastic zak aan de buitenkant.

EXTRA
De kleuters kunnen plastic �essen in verschillende kleuren beschilde-
ren of ze met gekleurd papier beplakken. Doe in de �essen een beetje
zand of wat water (niet te veel!) om ze te verzwaren. De �essen worden
dan kegels, de bal wordt een bowlingbal.
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Knippen en plakken met reclamefolders

De kleuters maken een collage met verschillende soorten
afval

10 minuten

Knippen (of scheuren) en plakken, kringgesprek

Reclamefolders, groot wit blad, scharen, lijm

 Verloop

De kleuters krijgen elk een reclamefolder. Elke kleuter kiest uit de fol-
der een product waarvan je na gebruik de verpakking moet weggooien.
Zo worden ze zich bewust van het feit dat hoe meer verpakking je koopt,
hoe meer je moet weggooien.
Ze plakken de koopwaren op een groot papier.
Zorg hier voor een boeiende nabespreking.
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Voeldoos met wegwerpmateriaal

De kleuters kunnen in een voeldoos afval voelen, herken-
nen en benoemen.

12 minuten

Raadspel met voeldoos

Voeldoos, afval

 Verloop

Maak de voeldoos in het begin van de week, zodat je ze de hele week
door kan gebruiken. Je kan er afvalspulletjes in stoppen die de kleuters al
voelend moeten herkennen (tactiele associatie en identi�catie). Je kan dit
in twee moeilijkheidsgraden uitvoeren. Via tactiele en visuele identi�catie
kunnen de kinderen voelen, maar de voorwerpen die in de doos steken
liggen ook zichtbaar op een mat. Zo kunnen ze voelen en herkennen.
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POPPEN:
de koning
de kabouter
de reus
Rik
een jongen
de heks

Poppenspel over zwerfvuil in het bos

• De leerlingen kunnen uitleggen wat zwerfvuil is.
• Ze kunnen aandachtig naar een poppenspel luisteren.

50 minuten

Expressie

Een bord, soorten afval zoals �esjes, papier, blikjes, een
aanplakbrief, een mand, een borstel …
Decor: een bos vol afvalmateriaal
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(De heks komt op)

Heks:  Dag kinderen! Zeg kinderen, is het bij jullie ook zo’n mooi weer?
(kinderen antwoorden ‘Ja’). Hier in de poppenkast schijnt de zon.
Daarom ben ik vanmorgen vroeg uit mijn heksenhuis gestapt en
ben ik een wandeling gaan maken. Maar het bos is hier helemaal
niet proper! Er liggen nog blikjes en �esjes op de grond en papier-
tjes en … oei, oei, oei, oei!

(De heks valt over de �esjes)

Auw! Mijn hoofd doet pijn! Ik ga het thuis vlug verzorgen. Oei, oei!

(De heks verdwijnt. De koning komt op met een brief)

Koning:  Dag beste vrienden! Kijk eens wat ik bij me heb! (kleuters laten
raden) Ja, dat is een brief. Ik hang die hier zodat alle poppen die
goed kunnen lezen. Wil ik hem eens voorlezen, kinderen? Luister!
“Wij houden deze namiddag grote schoonmaak in het bos. Al de
poppen die willen meehelpen, moeten hier om drie uur zijn.” Ziezo,
als de poppen dat lezen, komen ze wel meewerken, denk ik. Zo’n
slordig bos vindt niemand prettig om in te wonen. Dag kinderen!

(De koning gaat weg. Een kabouter komt op)

Kabouter:  Dag vriendjes! Ho, wat zie ik daar? … Een brief? …(laat de kleuters
eerst vertellen wat erop staat) Ik zal eens lezen wat erop staat. “We
houden vanmiddag grote schoonmaak in het bos. Alle poppen die
willen meehelpen, moeten hier om drie uur zijn.”

(Reus Knots komt ondertussen op)

Reus Knots: Dag kabouter Pam, wat lees jij daar?

Kabouter: Dat is een brief van de koning, lees maar eens.

(De kabouter wil verdwijnen, maar de reus houdt hem tegen)

Reus Knots: Hé, wacht eens even, kabouter. Ik kan niet lezen, want ik ben nooit
naar school geweest. Wil jij mij dat eens voorlezen?
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Kabouter: “We houden deze namiddag grote schoonmaak in het bos. Alle
poppen die willen meehelpen, moeten hier om drie uur zijn.”

Reus Knots: Zo, zo! Daar ga ik aan meehelpen, hoor! Ik ga de papiertjes opra-
pen.

Kabouter: En ik zal de �essen en blikjes oprapen, maar eerst ga ik wat spek en
wat sla eten, dan word ik zo sterk als jij!

Reus Knots: En ik ga een mand halen om al de rommel in te werpen.

(De kabouter en de reus gaan weg. Fien en Rik komen op)

Rik: Hé, wat zie ik hier? Hé kinderen, weten jullie het? Hier hangt een
brief van de koning.
“We houden deze namiddag grote schoonmaak in het bos.”

(De heks komt op. Ze heeft een pleister op haar hoofd)

Heks: Oei, oei, oei! Mijn hoofd doet zo’n pijn!

Rik:  Wat is er gebeurd, heksje?

Heks:  Ik ben gestruikeld over die �esjes hier. En nu heb ik een schram op
mijn voorhoofd. Wat doet dat pijn!

Rik: Maar heksje toch, een klein schrammetje geneest vlug! De kinde-
ren die hier zitten, zijn ook allemaal wel eens gevallen, daar ben
ik zeker van, en die maken voor zo’n klein schrammetje toch ook
geen kabaal! Nietwaar kinderen? (laat de kleuters even vertellen
over eigen ervaringen)

Heks: Zeg, wat hangt er aan die boom?

Rik: Dat is een brief van de koning! Hij vraagt of al de poppen willen
komen helpen bij de grote schoonmaak in het bos.

Fien: Kom jij ook helpen, heksje?

Heks:  Neen hoor, Fien, je ziet toch dat ik gewond ben. Gewonden of zie-
ken… die kunnen niet helpen. Ik heb zo’n hoofdpijn … en moe dat
ik ben !!! Ik ga wat rusten.
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Rik: Ik vind jou maar een �auw heksje, hoor! Is het niet kinderen?

(De heks verdwijnt)

Rik: Ik ga een borstel halen, dan heb ik die blikjes en �esjes in een wip
bijeengeveegd.
Ik ga ook mijn handschoenen aantrekken om het glas op te rapen,
anders snijd ik me nog.

(Rik gaat weg. De kabouter en de reus komen op. Ze dragen een mand)

Kabouter: Ziezo! Hier zijn we terug! We zullen eens vlug beginnen werken. Ik
zal alle �esjes en blikjes bij elkaar doen en ze naar de mand dragen.

Reus Knots: Zeg, ben jij al bezig, Pam?

Kabouter: Ja Knots, ik wilde de �esjes en blikjes dragen, maar het is te zwaar.

Reus Knots: Maar Pam toch! Laat mij dat doen. Waarom wil je steeds reuzen-
werk doen? Daar ben ik toch voor! Raap jij al de papiertjes op. Jij
kan je veel beter bukken dan ik. Werp alles in de mand!

Kabouter: Oké, reus!

(Ze beginnen zingend te werken , hé ho, hé ho…)

Kabouter: Wat zal de koning straks blij zijn, denk je ook niet, reus? En wat den-
ken jullie kinderen?

Reus Knots: Dat zal wel, Pam. Kom nu maar. Hier is alles klaar. We gaan nog wat
verder werken, het bos is groot genoeg!

(De reus en de kabouter verdwijnen met hun mand. Rik komt met een borstel op)

Rik: Ziezo! Hier ben ik met mijn borstel! Ik zal de papiertjes nog wat bij-
een vegen en het onkruid wieden. Ik zal op mijn knieën gaan zitten,
dan kan ik er beter bij.

(De heks komt op)

Heks: Oei, oei, oei! Mijn hoofd doet zo’n pijn!

(Ze kijkt nieuwsgierig rond) 3/7
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Nee, nee. Ik ben doodziek! En als jullie me niet willen geloven, moe-
ten jullie dat zelf maar weten. Ik ga slapen.

(Ze legt zich neer)

Rik: Ik ga verder werken. Laat die heks maar alleen met haar komedie.
Hier is het toch al proper. Hé kinderen!

(Rik gaat af. De koning komt op. Hij heeft een bord bij zich)

Koning: Wel, wel, wel! Wie we hier hebben! Heb jij dat hier allemaal zo net-
jes opgeruimd, heksje?

Heks: Ai, ai, ai!

Koning: Wat scheelt er, heksje? (koning vraagt het ook aan de kinderen)

Heks: Och, koning, er is iets ergs gebeurd! Iets vreselijks ergs!

Koning: Maar heksje toch! Is dat waar? Vertel het mij vlug, misschien kan ik
je helpen? Er is toch niemand verongelukt?

Heks: (hoofdschuddend) Neen, koning, ik ben over een �es gestruikeld
en nu heb ik een schram op mijn voorhoofd. Zie je het niet aan die
pleister?

Koning: Ben je alleen maar gestruikeld? Dat is toch niet erg, heks? En is dat
het ergste wat er gebeurd is? Ha, ha, ha! Ik was al ongerust. Nu heb
je me gefopt hoor, heksje! Ik zal maar gaan verder werken, want nu
alles hier opgeruimd is, moet ik zorgen dat ik de balzaal kan versie-
ren voor deze avond! Ik zal dit bordje maar alvast klaar zetten. Dit
kan ik dan beter meenemen.

(hij neemt de brief weg en zet een bordje in de plaats)

Weet je wat er op staat, vrienden? (laat de kleuters raden) Wacht ik
zal het eens voorlezen: “Alle poppen die meehielpen aan de grote
schoonmaak in het bos, worden met deze brief uitgenodigd op het
bal dat vanavond in het koninklijk paleis wordt gegeven! Zeg het
voort!
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Heks: Wat hoor ik daar allemaal? Beloning? Dansen op het bal? Daar heb
ik wel zin in! Weten jullie kinderen, ik kan het mooiste dansen van
allemaal! Wat vinden jullie daarvan?

Koning: Ja maar, heks, jij niet hoor. Jij bent toch ziek en zieken horen thuis
in hun bed. Nee, geen zieken op mijn lentebal! Jij moet rusten!

Heks: Ja, maar koning, ik voel mij al veel beter! Ja, ja, ik ben plots genezen!

Koning: Neen, heks! Het bal is enkel voor de poppen die meegewerkt heb-
ben bij het schoonmaken van het bos en ik geloof niet dat jij daar-
bij geholpen hebt, hé? Of vergis ik mij? Nietwaar kinderen?

Heks: Nee koning, ik heb niet geholpen.

Koning: Zie je wel, beken maar dat je liever lui dan moe was!

(De koning gaat weg)

Heks: O, had ik maar geen komedie gespeeld! Dan had ik vanavond mee
kunnen feesten! Zeg kinderen, als ik nu eens vlug ga kijken of ik
nog ergens kan meehelpen?

(De heks gaat weg, de reus en de kabouter komen op)

Kabouter:  Ziezo, ons werk is gedaan!

Reus Knots: Kijk eens, kabouter! Volgens mij is dat een andere brief. Is deze brief
ook van de koning, kinderen?

(De kinderen antwoorden)

Kabouter:  Ik zal eens voorlezen. “Alle poppen die meehielpen aan de grote
schoonmaak in het bos worden met deze brief uitgenodigd op het
bal dat vanavond in het koninklijk paleis wordt gegeven. Zeg het
voort!

Reus Knots: Joepie, dansen op een echt bal! Ik ga zeker met de prinses dansen!

Kabouter: Ha neen, ik ga met de prinses dansen!

Reus Knots: Nee, ik kwam het eerst op dat idee en daarmee uit!
5/7



KLEUTERS

TECHNISCHE 

FICHE

Kabouter: Jij trapt met je grote voeten zeker op haar prinsessentenen!

(Kabouter stapt boos op) (De heks komt op)

Heks: Ho, ho, ruziemakers! Is er nog wat werk voor mij in het bos? Als jul-
lie ruzie blijven maken, zal de prinses met geen van jullie beiden
willen dansen. Spreek liever af en nodig haar om beurten tot dan-
sen uit. Als ik in haar plaats was, zou ik niet met jullie willen dansen.

Reus Knots:  Maar jij bent geen prinses, hé heksje?

Heks: Nee, dat is waar. Maar dat geeft niet hoor, een mooie heks is ook al
goed! Maar zeg mij nu eens of er hier nog iets te doen is?

Reus Knots: Te laat heks! Ik heb juist Rik gezien, die komt hierheen en die is ook
al klaar. Je had maar vroeger moeten komen, het is bijna avond. Ik
ga me wassen, anders ben ik niet tijdig klaar.

Zingend gaat de reus weg)

Heks: Dat is jammer, hé kinderen. Daar komt Rik. Misschien weet hij toch
nog een karweitje voor mij.

(Rik komt zingend op)

Rik, is er nog werk in het bos?

Rik:  Neen, heks, alles is piek�jn in orde. Maar hoe komt het dat jij plots
zo �ink wil meewerken? Ik lees het hier: “Alle poppen die meehiel-
pen aan de grote schoonmaak in het bos worden met deze brief
uitgenodigd op het bal dat vanavond in het koninklijk paleis wordt
gegeven. Zeg het voort!” Nu begrijp ik waarom je wil werken, heks!
Je wil zeker naar het bal, nietwaar?

Heks: Ja, ja Rik. Je weet toch dat ik prachtig kan dansen!

Rik: Ja heks, dan had je zo lui en zo �auw niet moeten zijn. Nu is het te
laat. Je moet niet alleen je best doen als er een beloning aan vastzit,
dat komt ervan. Is het niet kinderen?

Heks: Ja, Rik, je hebt gelijk. Ik was niet echt ziek daarstraks, maar ik had
geen zin om te helpen.
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Rik: Dan zal je zin om te dansen ook moeten overgaan, denk je ook
niet?

Heks: Ik zal eraan denken, Rik! Maar vertel jij me morgen alles over het
bal?

Rik: Beloofd, heksje! Er komen nog wel feesten en dan hou je wel een
dansje voor mij vrij, akkoord?

Heks: Akkoord, daaag.

Na het poppenspel 

... bespreek je het verhaal met de kleuters.
Afval moet in de vuilnisbak, waar het hoort. Je moet ook leren je afval
juist weg te gooien, zonder dat je er een beloning voor krijgt.

Hier kan je de link leggen met het zwerfvuil in het bos en op straat.
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Naam activiteit

Werkvorm

Materiaal

Duur

Doel

Woordenschat

Je leert de kinderen de betekenis van de onderstaande begrippen:
  vol – halfvol – leeg
  meer – minder – meest – minst
  veel – weinig
  evenveel
  erbij – eraf
  eerste – tweede – laatste
  oorlaatste – middelste
  klein – kleiner – kleinst
  groot – groter- grootst
  dik – dikker – dikst

Mogelijke activiteiten
  �essen vullen aan de watertafel
  aantal �essen
  �essen op een rij zetten

Tellen en begrijpen met afval

De leerlingen kennen rekenkundige begrippen aan de
hand van oefeningen.

Verschillende oefeningen

Klassikale activiteit en individueel

Flessen in alle mogelijke maten en gewichten, water
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Werkblaadjes

Je kan meerdere werkblaadjes rond volgende thema’s ontwerpen:
  kleurplaten
   knippen en plakken bv. knip al het afval uit en plak het in de juiste zak
(volgens vorm, kleuren, soort …)

  verzamelingen maken met afval dat bij elkaar past
  puzzels (vul aan, kleur wat bij elkaar past …)

Hiervoor kan je de afbeeldingen in bijlage gebruiken om zelf de gewenste
werkblaadjes samen te stellen.

Memory - geheugenspel

Gebruik de afbeeldingen van de fracties afval om een geheugenspel met
de kinderen te spelen. Hang de afbeeldingen omgekeerd aan bord (zorg
ervoor dat elke afbeelding er twee keer hangt) en laat de kleuters telkens
twee afbeeldingen omdraaien. Als ze twee keer een zelfde afbeelding om-
draaien, mogen ze het laten hangen. Als het fout is, draaien ze de afbeel-
ding opnieuw om.

Lotto

Je verdeelt de kleuters in enkele groepjes. Elk groepje is een afvalfractie,
bv. PMD, GFT, glas … Je hebt een doos met kaartjes. Op elk kaartje staat
een fractie. De kleuters trekken om beurten een kaartje en de leerkracht
leest voor. Elk groepje moet zeggen of het bij hun afvalfractie hoort.
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Naam activiteit

Doel

DE BRIEF
Lesverloop 

Inleiding

Je hebt een brief ontvangen uit een heel ver land en je bent erg benieuwd 
wat erin staat.

Aan de hand van de brief vertel je het verhaal van Viesvuilland.

Filosoferen in Viesvuilland

• De kleuters zoeken naar oplossingen om de Koning van
Viesvuilland te helpen.

• Ze praten over afvalverwerking en afval voorkomen.
• Ze benoemen wat voor hun viesvuil is en welke voorwer-

pen ze viesvuil vinden.
• Ze bedenken manieren om van Viesvuilland opnieuw

Poetsopië te maken.

Werkvorm

Materiaal

Duur 50 minuten

Vertelactiviteit

Enveloppe met brief, bal gemaakt van plastic zakken (zie 
knutselen), kleine vuilniswagen, kleine vuilnisbak. 
Eventueel brooddoos, drinkbus, koekjesdoos.
Kaartjes voor elk kind met het woord ‘Viesvuil’.
Voorwerpen om te �losoferen.
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Lieve kleuters,

Mijn naam is Iloy. Ik woon in een land hier een eindje vandaan.

Het land heet Poetsopië, maar iedereen noemt het Viesvuilland.

Dat komt omdat de straten hier vol liggen met grote afvalbergen. Plastic zakjes, kar-

tonnen dozen, lege flessen, blikjes, oude batterijen en nog meer viesvuil. Het ligt hier

allemaal zomaar op straat. Ook de restjes van het eten liggen hier op de stoep. 

Is dat in jullie land ook zo? (Wat doen wij met onze oude rommel?)

Met sommige oude spullen die we vinden maken we leuke dingen. Van oude blikjes ma-

ken we autootjes om mee te spelen. En van oude plastic zakken en elastiekjes maken

we ballen om mee te voetballen. Ik heb er eentje meegestuurd als cadeautje voor jullie.

Kijk maar! (toon voorbeeld bal gemaakt van plastic zakken)

Soms vinden we tussen de rommel zelfs spullen die niet kapot zijn. Zo vond ik gisteren

tussen het afval een oude stoel die nog helemaal in orde was. Die staat hier nu in ons

huis. 
Vorige week kocht ik nog een bijna nieuwe T-shirt op de markt. Op de T-shirt stond:

Ik hartje België. Hij is ooit al eens van iemand anders geweest; van iemand uit België

denk ik. Iemand uit jullie land heeft die T-shirt weggegooid, en nu draag ik hem bijna

elke dag. Maar ik begrijp niet goed waarom iemand in jullie land een T-shirt weggooit

die helemaal niet kapot is.  Kunnen jullie mij dat even uitleggen? 

(Gooien jullie wel eens iets weg dat niet stuk is?)

En al die rommel zomaar op de grond gooien, is niet altijd fijn.

(Waarom vindt Iloy dat, denk je?)

Je kan hier bijna nergens wandelen zonder te vallen. Elke keer als ik naar school ga,

moet ik tussen het afval, over het afval, langs het afval. Het is een hele sport om hier

in Viesvuilland naar school te gaan.

Al dat vuil zomaar op de grond is vervelend, maar weet je wat nog erger is? Het ruikt

hier in Viesvuilland verschrikkelijk. Vooral in de zomer. Dan loopt iedereen in dit land

rond met een wasknijper op z’n neus.

Vorige week zei de koning van Viesvuilland: “Zo kan het echt niet langer. Ons land is

het vieste land van allemaal. Niemand wil hier nog op bezoek komen!” 

De Koning dacht diep na. Er moest iets met het vuilnisprobleem gebeuren!

De Koning schreef een brief aan alle mensen van het land. Hij vroeg of iemand hem kon

helpen om het probleem op te lossen.

Die brief heeft de koning twee weken geleden verstuurd. Ondertussen heeft er nog nie-

mand een oplossing voor het vuilnisrommelprobleem in Viesvuilland gevonden. Daarom

wil ik vragen of jullie misschien kunnen helpen om ons vuilnisrommelprobleem op te los-

sen? Kunnen jullie helpen om van Viesvuilland weer Poetsopië te maken?

Hopelijk kan ik op jullie rekenen!

Veel groetjes van Iloy, uit Viesvuilland!
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Verwerkende vragen

Welke oplossingen kunnen we aan de koning voorstellen om het af-
valprobleem op te lossen?

  Niets op de grond werpen. 
  Vuilnisbakken in Viesvuilland plaatsen.
  Nieuwe dingen van het oude afval maken (bal, auto).
  Geen dingen weggooien die je nog kan gebruiken.
   Ervoor zorgen dat je minder moet weggooien: een mand gebruiken in 
plaats van een plastic zakje.

Hoe wordt het afvalprobleem in ons land opgelost?
  Verschillende vuilnisbakken voor verschillende soorten afval.
  De vuilniswagen komt de vuilnisbak leegmaken/haalt de vuilniszak op. 

Zo ligt het afval niet zomaar overal verspreid. Je kan hierbij een speel-
goedvuilniswagen en een klein vuilnisbakje gebruiken!.

  Van het afval worden zoveel mogelijk nieuwe dingen gemaakt (recycle-
ren).

  We proberen zo weinig mogelijk dingen te gebruiken die we moeten 
weggooien:
Brooddoos: moet je die na één keer weggooien?
Drinkbus: moet je die na één keer weggooien?
Koekjesdoos: moet je die na één keer weggooien?
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FILOSOFEREN MET KINDEREN: WAT IS VIESVUIL? 
Lesverloop

Kwestie

Iedereen gooit dingen weg, ook kinderen doen dat. Maar wanneer is iets 
viesvuil? Door het bekijken van een lijst met voorwerpen kunnen we na-
gaan wat we eigenlijk viesvuil noemen. Blijft iets voor altijd viesvuil? Is iets 
wat vies is voor jou ook vies voor iemand anders? Het doel van het gesprek 
is niet om vast te stellen of iets al dan niet afval is, wel om uit te klaren of 
wanneer iets vuil is je het al of niet moet of mag weggooien. Hoe denken 
we erover en hoe komt dat dat we zo denken?

Inleiding

Vertrek van het verhaal van Iloy. Iloy woont in Viesvuilland maar dat land noemt 
eigenlijk Poetsopië. Waarom wordt het land Viesvuilland genoemd? Wat is Viesvuil? 
Hoelang is iets viesvuil? Gooi je alle viesvuile dingen weg?

Start

In Viesvuilland lagen er een heleboel dingen zomaar op de grond. Mensen 
hebben die dingen weggegooid omdat ze die viesvuil vonden. Maar wan-
neer is iets viesvuil? 
Welke voorwerpen zijn volgens jou viesvuil? Als je vindt dat het voorwerp 
viesvuil is steek je het kaartje in de lucht.

1. Een lege kartonnen doos waar bananen in zaten.
2. Een plastic zakje van de kledingwinkel.
3. Een lege plastic limonade�es.
4. Een lege glazen melk�es.
5. Een leeg blikje cola.
6. Een batterij die niet meer werkt.
7. Een T-shirt die voor je neef te klein is, maar voor jou nog past.
8. Een T-shirt met een groene grasplek op.
9. Een oude kast van je oma.

10. Een vuile sok van je vriendje met een gat erin.
11. Een speelgoedauto waar je niet meer mee speelt.
12. Een brooddoos met korstjes brood.
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Gesprek

  Als iets viesvuil is, is dat dan altijd viesvuil?
  Hoelang is iets viesvuil? Wanneer is het niet meer viesvuil?
  Wat doe je met viesvuile spullen?
  Welke viesvuile spullen uit de opsomming zou jij weggooien, opknap-
pen, weggeven, zelf nog gebruiken …?

  Waarom gooi je sommige viesvuile spullen weg en andere viesvuile 
spullen niet?

  Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je minder viesvuile dingen moet 
weggooien?

Doen

  Maak een tekening van iets viesvuils.
  Maak een tekening van iets viesvuils dat je moet weggooien.
  Maak een tekening van iets viesvuils dat je niet moet weggooien.

Afronding

Laat de kinderen nadenken over hoe ze van Viesvuilland weer Poetsopië 
kunnen maken.
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Een lege kartonnen doos 
waar bananen in zaten.

Een lege glazen 
melk�es.

Een plastic zakje van 
de kledingwinkel.

Een leeg blikje 
cola.

Een lege plastic 
limonade�es.

Een batterij die  
niet meer werkt.

Een T-shirt die voor  
je neef te klein is, maar 

voor jou nog past.

Een T-shirt met  
een groene grasplek op.

Een oude kast 
van je oma.

Een vuile sok  
van je vriendje met 

een gat erin.

Een speelgoedauto 
waar je niet meer  

mee speelt.

Een brooddoos  
met korstjes brood.

VIESVUIL VIESVUIL

✁



KLEUTERS

TECHNISCHE 

FICHE

Naam activiteit

Werkvorm

Materiaal

Doel

In Viesvuilland
Daar woont Iloy
Tussen ‘t afval
Dat is echt niet mooi.
Lege batterijen
Gewoon op de stoep
En oude blikjes
Oh jee wat een troep.

Refrein
Zo gaat dat niet langer,
Zo kan het niet voort
Smijt al die rommel
Gewoon waar hij hoort.

Herhaal refrein

En ook de koning
Van heel Viesvuilland
Vond het niet leuk meer
Het liep uit de hand.
Alles in bakken
Niets op de grond
Nu is Viesvuilland
Weer mooi en gezond.

Herhaal refrein twee keer

Liedje Viesvuilland

• De kleuters kunnen naar het hele lied luisteren.
• Ze leren het lied met behulp van wisselzang, ritmiek en

uitbeelding.
• Ze kunnen het hele lied zingen.

Lied aanleren

Klankstaven, blok�uit of pianootje, tekst van het lied en 
partituren

ZIE
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BLAADJE
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Werkvorm 

Materiaal 

Duur	

Doel

Ik ben te dik

ik	ben	te	dik,	
zeurt	vuilzak	Rik
Mijn	buik	doet	pijn,	
ik	lijk	wel	een	zwijn!
Daar	moet	wat	uit,
ah	ja,	dat	fruit!
en	ook	geen	blik,	
oh	help	ik	stik!
Wat	kriebelt	hier?	
Oh	nee,	papier!
Maak	mij	smal	met	minder	afval!

Gedichtjes

• 	De	kleuters	kunnen	luisteren	naar	gedichtjes	over	afval.
• 	Ze	kunnen	de	gedichtjes	opzeggen	en	uitbeelden.
• 	Ze	kunnen	een	kringgesprek	voeren	over	de	inhoud	van

de	gedichtjes.
• 	De	kleuters	luisteren	naar	een	verhaal	en	beelden	het	uit.

25	minuten

expressie

Geen

Roosje

kijk	eens	naar	Roosje,
ze	drinkt	melk	uit	een	doosje.
een	doosje	met	een	rietje,
een	rietje	om	te	zuigen,
een	rietje	dat	kan	buigen.
Dag	Roosje,	dag	doosje!
kijk	eens	daar,	Roosje	is	klaar!
Haar	doosje	klinkt	hol,
haar	buikje	is	vol,
volle	melk	van	de	koe.
Maar	waar	moet	Roosje
nu	met	dat	doosje	naartoe?
in	de	blauwe	zak	met	pMD!
Da’s	een	goed	idee!



KLEUTERS

TECHNISCHE 

FICHE

Naam activiteit

Werkvorm

Materiaal

Duur

Doel

Enkele tips om de hoeken in de klas aan te vullen:

Zandbak/ waterbak

Voeg volgende zaken toe: blikjes, plastic �esjes, yoghurtpotjes, plastic le-
peltjes, rietjes, touw ....

Winkeltje

Maak in het winkeltje een afvalrijk en een afvalarm rekje.
  water in een plastic �esje naast een drinkbus
  water in een bekertje
  brikje fruitsap en een beker met fruitsap
  kleine potjes yoghurt naast een grote pot yoghurt
  koekje in een plastic verpakking naast een koekjesdoosje
  fruithapje in een verpakking of vers fruit
  …

Hoekenwerk

De kleuters ontdekken ook in de hoeken van de klas moge-
lijkheden om rond en met afval te werken.

Gedurende het hele thema.

Hoekenwerk

Allerlei

1

2
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Poppenhoek

Ook in het huisje/poppenhoek kan je minivuilniszakjes en proper afval
zetten, zodat de kinderen het sorteren in hun spel opnemen. Gebruik hier-
voor de kleuren van de vuilniszakken van thuis (of de gemeente van de
school).

Auto’s

Aan de auto’s kan je enkele kleine vuilnisbakjes en enkele vuilniswagens
toevoegen.

Verkleedkleren

Stop bij de verkleedkleren een PMD-zak om aan te trekken, een overall 
van de vuilnisman en een hesje, een politie-uniform, plastic 
handschoenen …

3

4

5
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