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Een ei heeft een schaal en fruit heeft een schil, zo
beschermt de natuur tegen lekken en stoten.
Helemaal ‘cradle to cradle’. 
Kunnen wij dat ook? We doen een proef en maken
eetbaar water! Zwerfafval bestaat voor een groot
deel uit plastic verpakkingsmateriaal dat nu nog
gebruikt wordt. Dat is schadelijk voor dieren en
milieu.

Stichting Technotrend biedt de buitenschoolse opvang
vijf verschillende workshops aan over zwerfafval en
duurzaamheid. Deze workshops worden gegeven aan
groepen van rond de 15 leerlingen. In overleg kunnen
deze workshops modulair aangeboden worden. Met dit
maatwerk kunnen de programma's optimaal  aansluiten
bij de behoeften en leerdoelen van de buitenschoolse
opvang.

Lekker verpakt

60 minuten

Vanaf 4 jaar



60 minutenVanaf 4 jaar

We gaan oud papier recyclen door pulp te
maken en verschillende kleuren pulp in mallen
te gieten. Leerlingen kunnen hun zelfgemaakte
papier mee naar huis nemen, waarmee ze ook
hun ouders kunnen laten zien wat ze geleerd
hebben. Daarnaast is er aandacht voor
papierverbruik verminderen en recyclen. Dan
kunnen er meer bomen in het bos blijven staan.

Pulp & Papier

In deze workshop maken we kennis met plastic
soep en testen we hoe je verschillende soorten
plastic kunt scheiden.
De kinderen mixen zelf een echte sportdrank met
water uit de kraan en bedenken op wat voor
manier er minder plastic afval nodig is. Om de
energie meteen goed in te zetten liggen er
springtouwen klaar.

Puur & Plastic

 60 minuten Vanaf 4 jaar



We doen een proef met vuur en stroom en ontdekken
van welk materiaal een tetrapak is gemaakt. Kun je dit
materiaal recyclen en kunnen we voorkomen dat het
wordt gebruikt? We leren meer over tetrapakken door
er zelf iets leuks en handigs van te maken.

Neem contact op met Kaat Oudesluijs

Meer weten?

secretariaat
@stichtingtechnotrend.nl
030 – 699 1599

LED beestje

Vanaf 6 jaar 60 minuten 

Tetra trash

De batterij is een mooie uitvinding om energie op te
slaan, maar slecht voor het milieu en moeilijk te
recyclen. In deze workshop testen we of aardappel
ook kan werken als batterij, daarna gaan we aan de
slag met het maken van LED beestjes. Een beestje
met een lampje dat gaat branden met de batterij.

60 minuten Vanaf 6 jaar


