Schoonmaakhelden
Educatie over zwerfafval voor de basisschool

Afval is alles

Wat doen Schoonmaakhelden?
“Jeeh, ik mag deze week mee!”, roept Finn.
Zes kinderen mogen vandaag zwerfafval
prikken en dat vinden ze helemaal niet erg.
De Schoonmaakhelden stormen de klas uit.
De educatief medewerker geeft uitleg
over het zwerfafval dat de kinderen tegenkomen.
Waarom mag je een plastic flesje niet op
straat laten liggen? En waarom bladeren of
een boomtakje wel?
Het project Schoonmaakhelden is in het
Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West sinds
2011 van start gegaan.
Ondertussen hebben ruim 4000 leerlingen uit zes gemeentes aan dit project
deelgenomen!

Waarom meedoen aan Schoonmaakhelden?
•
•
•
•
•
•

Kinderen worden zich bewust van de cyclus van zwerfafval.
Het leereffect is groot, omdat de leerlingen tweemaal schoonmaken.
Door kleine groepjes te hanteren doet iedereen actief mee en is er
één op één contact met de educatief medewerker.
Kinderen die schoonmaken inspireren de buurtbewoners.
Scholen dragen uit naar een buurt dat ze een schone omgeving
belangrijk vinden.
Geen extra tijd, werkdruk of organisatie voor de gemeente.
Wij zorgen voor alles!

Afval is alles

Pakket Schoonmaakhelden
Doelgroep:
•
Basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8. Wij bieden een aangepast
programma aan voor elke leeftijdsgroep
Opzet:
•
Recycle Valley stelt in overleg met de school een rooster op.
•
Het programma begint met een klassikale theorieles.
•
Daarna gaat de educatief medewerker elke week met zes kinderen
een half uurtje naar buiten om te prikken. Dit gebeurt rond de
pauze, zodat het lesprogramma zo min mogelijk verstoord wordt.

Duur:
•
Deze opzet duurt ongeveer negen weken per klas, één keer per week.
Kosten:
•
Vanaf € 10,- per kind per keer (Nedvang subsidie mogelijk)

Meer informatie
Recycle Valley organiseert ook andere bijzondere
activiteiten rondom het thema zwerfafval.
De website www.recyclevalley.nl geeft een impressie
van het aanbod van de (school) projecten die Recycle
Valley aanbiedt.

Email
info@recyclevalley.nl
Telefoon
06 - 8105 8793
Adres
Adriaan van Oordthof 2
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