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De Klyster biedt uw school gratis een bijzonder herfstproject aan. Een leuk,
leerzaame en praktisch natuurproject waardoor een moeilijk begrip als de
circulaire economie voor uw leerlingen concreet wordt.
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Slakje leert ons waarom

Biobakje voor ieder gezin

De huisjesslak speelt de hoofdrol in dit miniproject: hij is traag is, vliegt niet
weg, bijt of prikt niet, kortom laat zich goed observeren.
De kinderen bestuderen de slak en komen zo tot de ontdekking dat dit beestje
een grote opruimer is in de natuur.
In de natuur is het afval van de één de grondstof voor de ander. Als je zo
tegen afval aankijkt, dan is het opeens heel logisch om afval te scheiden.
VANG: Van Afval Naar Grondstof, dat is de boodschap!
Dit project zet de leerlingen aan om thuis het gft in het biobakje op het
aanrecht te doen, zodat het gecomposteerd en hergebruikt kan worden. De
leerlingen krijgen daarom een biobakje voor thuis.
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slakkenbak bestuderen en ontdekken....

afval voor de één, is voedsel voor de ander
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Slakje en het Biobakje

Hoe werkt het miniproject?
- Slakje en het Biobakje wordt na de herfstvakantie op school gebracht.
- De school krijgt materiaal voor een onderzoekshoek die kan staan op een
centrale plek in school.
- Leerlingen kunnen opdrachten maken in de hoek.
- Leerkrachten kunnen lessen halen uit de lesmap over o.a. slakken,
hergebruik, grondstoffen en afvalscheiding.
- Het miniproject is kort-krachtig-schoolbreed en geschikt voor 1 t/m 8.
- Dit miniproject sluit aan bij de campagne van Omrin.

Projectmap

Promotiestand. Samen halen we alles eruit. Op weg naar een circulaire economie

Wat krijgt de school?

slakken kan je goed bestuderen

Wedstrijd

-

een promotiestand
een glazen aquarium, ingericht als slakkenbak
materialenset met onderzoekmateriaal zoals loepjes, zoekkaarten, etc
spelletjes, wedstrijd en kleurplaat voor Sint-Maarten-lampion
biobakjes voor de kinderen
projectmap met lesideeen voor groep 1 t/m 8

Leerlingen die creatief zijn
kunnen meedoen aan het
ontwerpen van een actieposter.
Er zijn leuke prijzen.

Start 30 oktober 2017
Na de herfstvakantie start dit
mini-herfst-project.
Veel plezier met Slakje en het
Biobakje!

herfstproject voor groep 1 t/m 8

de school krijgt o.a. een slakkenbak

Meedoen?
Marjolein Staal,
coordinator De Klyster

De DDFK-gemeenten bieden u dit project kosteloos aan. Het enige dat u
moet doen is even aanmelden via www.klyster.nl.
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