DE PLASTIC
SOUP SURFER
KOMT LANGS!

De Plastic Soup
Surfer is op Wakkere
Wegwerp-tour!
Hij supt en windsurft
in tweeënhalve week
van Maastricht naar
Schiermonnikoog (550km).
Onderweg ontmoet
hij wetenschappers,
politici, plastic-recyclers,
verpakkingsbedrijven én
gaat langs scholen.
WAKKEREWEGWERPERS.NL
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De beste praktijkles
in burgerschap!
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De Wakkere Wegwerpers is een
superclub van kinderen in Nederland die willen dat onze school
afval gaat scheiden. ‘Wij willen
dat de afvalberg in ons land minder hoog wordt en de wereld een
stuk schoner! Afval scheiden en
meer hergebruiken is dus beter
en zou overal moeten gebeuren.
Juist in onze klas: gewoon een
bak voor papier, één voor plastic
en één voor etensresten.’
HET PROBLEEM
Door gekke afspraken met de
bedrijven die ons eten verpakken
en verkopen, wordt het scholen
moeilijk gemaakt afval in de klas
te scheiden. De Wakkere Wegwerpers kunnen dat veranderen!
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Kom bij de superkidsclub en zorg dat jouw
school helpt om de wereld te redden!

NAAM BURGEMEESTER

D IT
DE P IS
OST
ER

superclub van
Wij zijn een
Nederland die
kinderen in
school afval
willen dat onze
Wij willen dat
gaat scheiden.
minder
in ons land
de afvalberg
een
en de wereld
hoog wordt
en
Afval scheiden
stuk schoner!
is dus beter
iken
ebru
meer herg
en gebeuren.
moet
l
overa
en zou
klas: gewoon
onze
in
Juist
voor
papier, één
een bak voor
n.
voor etensreste
plastic en één

RPERS
WEGWERPERS
RE WEGWE
WAKKE
WAKKERE
VAN
GNE VAN
CAMPAGNE
EEN CAMPA
IS
IS EEN
SURFER
SOUP SURFER
PLASTIC SOUP
DE
DE PLASTIC
MET
G MET
WERKING
SAMENWERKIN
IN
IN SAMEN
ST
ACTIVIST
HAPPY ACTIVI
DE
DE HAPPY
erpers.org
wakkerewegw

HOE DOE JE MEE?
Vier leerlingen en een leerkracht
vormen de Wakkere Wegwerpers
van jouw school. Samen zorg je
ervoor dat je de burgemeester
van jouw stad of dorp te pakken
krijgt. De burgemeester krijgt de
ingevulde ‘Wakkere Wegwerpers
Poster’ en wordt verrast met iets
grappigs of bijzonders zodat hij/
zij moet (glim)lachen en zal luisteren. Want afvalscheiden in de klas
kan! Daar kan de burgemeester
voor zorgen.

WAT MOET JE DOEN?

1

Zoek op wie in jullie stad of
dorp de burgemeester is en
print een fotootje van hem/haar
uit voor in het vakje bovenaan
de poster.
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Laat alle klasgenoten en leerlingen die mee willen doen hun
naam opschrijven op de poster.

3
•

•

•

•

•

•

4

Nu komt het leuke werk:
Bedenk iets leuks om online de
aandacht van de burgemeester
te trekken. Bijvoorbeeld:
Verzin een ‘wakkere wegwerpers’dansje voor TikTok, foto’s of
video’s voor Insta of Facebook
terwijl je de burgemeester tagt.
Laat je de klas tekeningen maken met een opdracht. Denk aan
een tekening met de opdracht:
Hoe ziet de wereld er straks uit
als we niet duurzaam omgaan
met ons afval?
Maak je een kort filmpje met
je Wakkere Wegwerpers over
waarom jij wil dat er afval gescheiden wordt bij jou in de klas.
Laat je de hele school alle afval
van 1 week verzamelen midden
op het schoolplein en er een
foto van maken.
De ‘body builders’ bouwen er
aan dat zoveel mogelijk kinderen en leraren meedoen.
Tag al je foto’s en filmpjes!
#wakkerewegwerpers
Kijk op wakkerewegwerpers.nl
en vind nog heel veel andere
ideeen over wat je zou kunnen
doen en wat andere klassen doen.
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Overleg je plan met de leerkracht en voer het uit! Laat
ondertussen je leraar de burgemeester alvast bellen of mailen
zodat het stadhuis weet dat
jullie eraan komen.
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Zoek ondertussen de email
adressen van journalisten van
regionale kranten en televisie.
Maak een lijstje van de adressen.
Vertel ze dat je naar de burgemeester gaat omdat je ook in
jouw klas afval wil scheiden.
En waarom jullie dat belangrijk
vinden voor de toekomst.
Laat het ons weten zodra je een
(online) afspraak hebt met de
burgemeester. Als dat gelukt is
komt misschien de Plastic Soup
Surfer zelf wel langs!
Er zijn prijzen te
winnen van kartent.
nl, maar de leukste,
grappigste of meest
verrassende actie wint
een hele dikke prijs!

CHECK DE WEBSITE!
Kijk op wakkerewegwerpers.nl als
je nog meer wil weten. Leerkrachten en de burgemeesters kunnen
hier ook terecht.

