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Staat bij jouw school aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, milieu, recycling op het
programma? Dan moet je bij vanPETnaarPRET zijn! Wij zorgen op een interactieve en
positieve manier voor bewustwording bij kinderen. Een belangrijk uitgangspunt is
plezier: afval wordt een grondstof om vette dingen te maken. Recyclen is FUN!
vanPETnaarPRET biedt verschillende workshops. Kiest jouw school voor een Petpret
vijfkamp, doppenchallenges of een compleet programma waarbij jullie zelfs je eigen
circulaire lamp gaan maken? Neem vrijblijvend contact op via info@vanpetnaarpret.nl
of tel. 06 - 55 77 05 23 of kijk op www.vanpetnaarpret.nl.

1. vanPETnaarPRET gastles

2. reCycle Challenge

Tijdens deze interactieve gastles zien

Meer bewegen en meer recyclen, dat

en ervaren de kinderen wat je allemaal

zijn twee onderwerpen die belangrijk

kunt doen met plastic afval. Nadat het

zijn voor een gezonde toekomst. Met

verhaal van vanPETnaarPRET is

de, door ons ontwikkelde, reCycle

verteld, gaan we aan de slag gaan om

(shredderfiets) maken we de ultieme

iets te knutselen. We sluiten af met

combi van sporten, circulair bijdragen

actie met het knutselwerk en een

en plezier hebben. Voeg daar een

vanPETnaarPRET estafette. Deze les

challenge aan toe (bijv. zoveel

duurt ongeveer 1-1,5 uur per groep,
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super leerzame en sportieve activiteit
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voor kinderen vanaf groep 5.
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3. PetPret Vijfkamp

4. vanPETnaarPRETmetLED

Een zeer populaire workshop is de

Dit is het meest uitgebreide programma

PetPret vijfkamp. Hierbij laten we de

van vanPETnaarPRET. De kinderen

kinderen zien en ervaren wat je allemaal

zien (en helpen bij) het volledige proces

kunt doen met plastic afval. De kinderen

van afval tot lamp. In totaal komen we

worden in groepjes verdeeld en gaan bij

drie keer langs op school. De eerste

vijf verschillende onderdelen aan de

keer geven we uitleg en gaan we met de

slag om zoveel mogelijk punten te

kinderen plastic draad maken van

verzamelen. Zo maken ze plastic draad

petflesjes. Ook wordt er een petfles

van petflesjes, mozaïeken van doppen,

estafette gehouden. Bij het tweede

racen ze tijdens de estafette, stapelen

bezoek brengen we onze reCycle mee

ze doppen en lanceren ze petflesjes. De

en worden de flesjes en plastic draden

vijfkamp is geschikt voor alle

verwerkt tot snippers. De snippers

basisschoolleeftijden.

nemen we mee en worden verwerkt tot
een unieke en prachtige circulaire lamp.
Tijdens het derde bezoek wordt de lamp
feestelijk onthuld. Geschikt voor
kinderen vanaf groep 5.
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5. Doppenchallenges

6. PetPretPakket

Circulair bouwen is een belangrijk thema Het doel van de educatieve en circulaire
voor de komende jaren. Het gebruik van

Do It Yourself Pakketten is kinderen op

‘afvalstromen’ als grondstof om te

leuke manier bezig te laten zijn met

bouwen neemt toe. Om de ‘architecten

techniek en spelenderwijs aan de slag te

in de dop’ hier kennis mee te laten

gaan met onderwerpen als recycling,

maken, hebben we verschillende

circulariteit en duurzaamheid. In het

doppenchallenges. Kinderen gaan

pakket is alles aanwezig om een

gedurende 1 tot 1,5 uur met diverse

volledige workshop te verzorgen

bouwopdrachten aan de slag, zoals

(instructie, filmpjes, extra versiersels,

torens maken, mozaïeken en het

petflesjes). Er zijn twee varianten: L-XXL

bouwen van hun eigen wereld. Dit zorgt

pakketten of flessenpost. Kijk voor meer

voor veel plezier en de bewustwording

informatie op: www.petpretpakket.nl.

dat je, met wat je normaal weggooit, iets
leuks kunt maken.

Voor alle workshops geldt dat, in overleg met de school, een leuk en educatief programma
wordt samengesteld, afgestemd op de leeftijdsgroep.
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