Onze Wereldboeken
Onze Wereldboeken is een nieuwe serie prentenboeken.
De serie maakt belangrijke, maatschappelijke onderwerpen,
zoals plastic afval en pesten, toegankelijk voor jonge kinderen.
Onze Wereldboeken maakt kinderen enthousiast om hierover
na te denken, over te praten en vooral… om er iets aan
te doen! Gebruikt plastic moet gerecycled en pesten mag niet.
Zo maken we de wereld met elkaar duurzamer en beter.
De prentenboeken zijn inclusief lesmateriaal voor de groepen 1 t/m 4. Het gratis materiaal is
speciaal gemaakt voor gebruik op het digibord en levert een bijdrage aan actief burgerschap.
Het is moeiteloos te integreren in het curriculum en sluit aan bij vormen van ontdekkend en
spelend leren.

Samenwerking met goede doelen
Onze Wereldboeken werkt samen met organisaties voor goede doelen waarvan het weet: dit
doel komt zijn beloftes na, heeft echt impact en maakt de wereld ook daadwerkelijk beter.
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In deel 1 werkt Onze Wereldboeken samen met de Plastic Whale Foundation.
Deze actieve stichting strijdt voor plasticvrij land en water. Duizenden kinderen
en jongeren hebben al meegedaan aan plastic uit grachten in grote steden
vissen. Misschien wil jouw school daar ook aan meedoen? Meld je dan aan
op plasticwhalefoundation.com.

Deel 1 in de serie is geschreven door Buddy Vedder. Het boek heet
‘Superhelden in de dop!’ De illustraties zijn van Rich Wake.
Buddy Vedder heeft zijn prentenboek ook ingesproken.
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Stop Pesten Nu!

				
				
				
				
				

In deel 2 is er samenwerking met Stop Pesten Nu! Dat is hét kennis-,
informatie- en expertisecentrum over pesten. De stichting richt zich op
bewustwording en preventie. Onder andere door het geven van workshops
en trainingen. Stop Pesten Nu ondersteunt de landelijke Week Tegen Pesten
die jaarlijks in september plaatsvindt.

Deel 2 is geschreven door Roxeanne Hazes. Het boek heet ‘Grapje!’
met illustraties van Ann De Bode.
Roxeanne Hazes heeft haar prentenboek ook ingesproken.

Kijk voor de prentenboeken op onzewereldboeken.nl
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Superhelden in de dop!
Lesideeën voor groep 1 t/m 4 bij het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’
van Buddy Vedder en Rich Wake
Wat goed dat je belangstelling hebt voor dit lesmateriaal. Want het kan niet vaak genoeg
verteld worden: plastic hoort niet in de natuur. Daar gaat het prentenboek ‘Superhelden in
de dop!’ van Buddy Vedder over dat hij schreef voor de nieuwe serie Onze Wereldboeken.
Het lesmateriaal voor de groepen 1 t/m 4 is helemaal gebaseerd op dit avontuurlijke en
spannende prentenboek.

Korte inhoud prentenboek ‘Superhelden in de dop!’
Dippie en Doppie, twee kleine plastic flesjes, kijken vol bewondering naar hun held: een gerecyclede
literfles. Zo willen zij ook worden! Vol verwachting beginnen ze aan een spannend avontuur.
Maar als Dippie in de gracht valt, valt ook zijn droom in duigen. Zal hij Doppie ooit nog terugzien?
Een verhaal over vriendschap en doorzettingsvermogen dat laat zien hoe recycling onze wereld
mooier kan maken.

Gratis lesmateriaal downloaden
Download het lesmateriaal op: plasticwhalefoundation.com/scholen/groep-1-4.
‘Superhelden in de dop!’ is speciaal voor dit lespakket voorgelezen door Buddy Vedder.
Zie ook de verwijzingen naar dit audiobestand in het lesmateriaal.
Veel plezier met het prentenboek en het lesmateriaal!

Superhelden in de dop! | Lesmateriaal groep 1/4 | 2

Het lesmateriaal
Kern van het lesmateriaal is het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’ Het is geordend rond
deze zeven werkvormen:

1. Kijken, lezen, praten
Het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’.

2. Spelen
Samenwerkingsopdrachten om met de inhoud van het verhaal aan de slag te gaan.

3. Verzamelen
Activiteit voor thuis en in de wijk: verzamelen van plastic, plus het geven van informatie
aan degenen die het plastic aan de kinderen geven.

4. Maken
Individuele en groepsopdrachten om een creatief ‘werkstuk’ te maken van verzameld plastic.

5. Vertellen
Kinderen vertellen over het prentenboek aan anderen; onder andere ook aan hun ouders
zodat het verhaal ook buiten de school komt.

6. Muziek
Twee spelliedjes: voor groep 1/2 en voor groep 3/4.

7. Presenteren
Suggesties om de resultaten door de kinderen aan ouders en andere
belangstellenden te laten zien.
Je krijgt ook tips voor het inrichten van een speciale themahoek waarin
de resultaten van de diverse opdrachten een plek krijgen en waarin
uitdagende opdrachten liggen waarmee kinderen spontaan kunnen
spelen; bijvoorbeeld in het kader van ontdekkend leren.
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Verantwoording
De Plastic Whale Foundation zet in op doen. Ze laten kinderen zelf in actie komen om
plastic van het land en uit het water te halen. Ze doen dat met educatieprogramma’s die
handelingsperspectief bieden die kinderen aanzetten tot gedragsverandering.
De definitie van leren sluit hier mooi bij aan. Leren is namelijk een duurzame gedragsverandering. Dat is dus wat anders dan een paar feitjes uit je hoofd leren die je weer snel
vergeet als ze niet in een betekenisvolle context worden aangeboden. Die betekenisvolle
context creëer je door zoveel mogelijk zintuigen van kinderen aan te spreken en vooral
mogelijkheden tot zelf ervaren aan te reiken. Dit is voor iedereen belangrijk, maar voor jonge
kinderen een voorwaarde. Jonge kinderen leren vooral door te doen; door te ervaren.
Het prentenboek is een heel geschikt leermiddel om belangrijke thema’s bij kinderen onder
de aandacht te brengen. Met die inhoud beleven ze, door de ogen van twee hoofdpersonen
in het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’, het plasticprobleem. Dat is het begin van
bewustwording.
Door de inhoud van het speciale prentenboek over het werk van de Plastic Whale Foundation
op zoveel mogelijk manieren te laten ervaren, gaan kinderen het belang van dit thema voor
hun eigen leven en dat van de leefomgeving voelen en begrijpen (in die volgorde). Zo wordt
wat in eerste instantie misschien nog niet bewust gemaakt is, in hun hersenen een intrinsieke
beleving; gevoed met duurzame kennis. Pas als die basis gelegd is komen kinderen ook
duurzaam enthousiast in actie. Dat is de zichtbare uiting van die motivatie.
Kinderen zijn niet blanco. Rondom plastic hebben ze, hoe jong ze ook zijn, al eerder dingen
gehoord. ‘Er is iets mee…’ is een gedachte die veel kinderen al hebben. Die reeds aanwezige
kennis en ervaringen activeren we met dit project; en bouwen die verder uit.
Bewustwording is ook de basis van: die willen delen. Jonge kinderen doen dat vooral in hun
directe leefomgeving, hun gezin, familie en buren. In dit project reiken we concrete ideeën
aan om die eerste kring om kinderen heen te betrekken bij dit onderwerp.
Het onderwerp ‘plastic afval’ past bij
actief burgerschap waar het gaat om
aandacht vragen voor duurzaamheid.
Ook draagt het bij aan de kerndoelen
van de school die vallen onder
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
en dan met name kerndoel 39:
‘De leerlingen leren met zorg om
te gaan met het milieu’.
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Ad 1. Kijken, lezen, praten
Breng het prentenboek op een aantal verschillende manieren onder de aandacht van
de kinderen. Dat kan zo:

1
Voorbereiding introductie prentenboek
– Start met het voorlezen van een brief (bijlage A) van Dippie en Doppie. Zij leggen in die
brief hun probleem voor. Bedenk samen met de kinderen een goed antwoord voor Dippie
en Doppie.
– Leg de dag erna een bedankje van Dippie en Doppie (bijlage B) in de kring, samen met
het prentenboek.
– Zorg ook voor een mand met attributen die passen bij het thema, zoals lege en volle plastic
flesjes, andere gebruikte plastic voorwerpen, een afvalbakje, gerecyclede voorwerpen met
het recycle-logo er goed zichtbaar op, een schepnet, kaartjes met het recycle-logo erop
en met ‘plastic-in de afvalbak’ (zie bijlage C: knipvel logo’s) enz.
– Laat de kinderen spontaan reageren op de voorwerpen in de mand. Leg de voorwerpen
daarna in de themahoek.

2
Interactief voorlezen
–
–
–
–

Introduceer het verhaal. Bekijk met de kinderen de kaft en de illustraties van het boek.
Laat hierna de kinderen voorspellen waar het verhaal over gaat. Over wie, waar, wat.
Lees het verhaal voor. Stel tussendoor vragen over het verhaal en leg begrippen uit.
Bespreek het verhaal na afloop. Vraag de kinderen of hun voorspelling klopte en laat ze
vertellen over hoe het verhaal begon, wat het probleem was, welke oplossing er was voor
het probleem en hoe het verhaal afliep.

Tip: Vertel het verhaal ook eens, door van Dippie en Doppie een flessen-handpop te maken.
Hiervoor snijd je eenvoudig de bodem uit twee grote plastic flessen zodat je je hand in
de fles kunt doen. Teken of plak ogen en een mond op de flessen. Je kunt ook kinderen
die flessen geven die in het verhaal, als het over hun fles gaat, reageren. Leg de handpopflessen na afloop in de themahoek.
Tip voor groep 3 en 4: Laat kaft en illustraties bekijken. Maak daarna met de groep een
woordweb met woorden die de kinderen al kennen die met het thema te maken hebben.
Vul het woordweb na het voorlezen van het prentenboek aan.
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3
Herhaald voorlezen
Jonge kinderen houden van herhaling. Zo raken ze vertrouwd met het verhaal. De bedoeling
van een tweede keer voorlezen is dat de kinderen meer gaan nadenken over wat er gebeurt
in een verhaal.
Bij een derde keer kunnen de kinderen onder woorden brengen wat ze beleven bij het verhaal
of wat ze kennen uit eigen ervaringen. Geef hun onderling de ruimte om hun gevoelens,
ideeën en commentaar te uiten, hun vragen en twijfels onder woorden te brengen en
antwoorden te geven op vragen die het verhaal bij hen oproept. Als leerkracht heb je hierbij
een begeleidende en coachende rol.
Leg het boek ook in de themahoek zodat de kinderen het zelf spontaan kunnen bekijken / lezen.

4
Napraten
Bespreek de inhoud van het boek na, met behulp van deze trefwoorden: wie, wat, waar, begin,
einde, probleem, oplossing.
Vraag ook naar de mening van de kinderen. Gebruik daar bijvoorbeeld de volgende woorden
voor: vrolijk, mooi, verdrietig, spannend, moeilijk, belangrijk. Vraag door als kinderen alleen
‘leuk’ zeggen.

Laat het prentenboek groot op het digibord zien
terwijl Buddy Vedder, de auteur, het verhaal voorleest.
Observeer intussen de kinderen.
Welke extra vragen levert die observatie jou op?
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Ad 2. Spelen
Door op allerlei manieren met de inhoud van het prentenboek te spelen, internaliseren
kinderen spelenderwijs de bedoeling van het boek.

1
Verhaalfragmenten
Lees telkens een fragment voor uit het prentenboek. Na het eind van het fragment mogen
kinderen die dat willen in vrij spel laten zien hoe het verdergaat.
Tip 1: laat ook meerdere kinderen tegelijk vertellen/spelen hoe het verhaal verdergaat.
Tip 2: maak een keuze uit de fragmenten hieronder.

Doppie is leeg en wordt naar de recycle-bak gebracht. Licht als een veertje, duikt hij naar binnen.
‘Straks ben ik weer helemaal nieuw! Yeaaahhhhh!’

Ook Dippie is leeggedronken. Een hand gooit hem weg. Dippie vliegt door de lucht. Boing!
Op de harde straatstenen. Au! De wind blaast hem richting de rand van de gracht. Dippie ziet
het donkere water. Is dit het begin van zijn avontuur? Vrolijk laat hij zich in het water vallen.
Plons! De literfles zei nog zo: ‘Geen bommetje!’

Doppie trilt als een rietje als hij aankomt in de fabriek. Wat is er veel te zien! Ronkende machines en lopende banden met heel veel stukjes oud plastic.
Doppie mist Dippie. Samen was het vast minder eng.

Ondertussen ligt Dippie heerlijk te zonnebaden in de gracht. Om zich heen ziet hij een paar
plastic vriendjes die vies of versleten zijn. Maar ach, iedereen heeft weleens een slechte dag,
toch?
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Opeens… wat is dat? Dippie schrikt zich een dopje! Overal ziet hij oud plastic in het water.
Zoveel, dat de vissen bijna geen ruimte meer hebben om te zwemmen.
‘Wat vreselijk!’ zegt Dippie.
‘Ja,’ zegt een van de vissen, ‘dat is het. We botsen met onze koppen tegen het plastic aan en
slikken soms per ongeluk een stuk plastic door in plaats van een lekkere, sappige slak.’
‘Wat erg voor jullie,’ zegt Dippie. ‘Hier moet ik meer van weten!’

Met een rietje snorkelt Dippie onder water. Het wordt donkerder en donkerder. Waar komt hij
terecht? Dippie ziet bijna niks. Daarom gebruikt hij een beker als verrekijker en… aaaahhh!
Opeens komt hij oog in oog met een vreselijk monster. Een mega-meerval met allemaal
stukjes plastic in zijn snor. Wegwezen! denkt Dippie. Misschien is het nóg dieper onder water
beter en minder eng.

SPLASH! Het water en het plastic golven alle kanten op.
‘Daar is het monster weer!’ gilt Dippie. Hij grijpt om zich heen, maar vindt nergens houvast.
‘Nieuw hier?’ vraagt een grondelende zwaan die haar kop diep onder water heeft gestoken.
‘Nieuw… eh… nee, dat moet ik nog worden. Daarom wil ik hier zo snel mogelijk weg!’ zegt Dippie.
‘Maar hoe? Kun jij mij en mijn plastic vrienden helpen?’
‘Ik denk dat ik daar wel iets op weet,’ antwoordt de zwaan.

‘Whaaah!’ Opeens zit Dippie verstrikt in een groot net. ‘Nee,’ gilt hij, ‘niet doen! Ik wil niet…’
‘Niet bang zijn, hoor,’ zegt de zwaan snel. ‘Het komt goed. Enne… vergeet je dop niet!’

In de fabriek is het een enorme herrie. Brekende bekers, gierende gieters, flippende flessen en
ploffend plastic. Doppie springt voor de tiende keer achter elkaar van de lopende band.
‘Oh, dit zou Dippie ook te gek vinden!’ juicht hij.

‘Hey, Dippie! Waar ben je? Je hoeft niet bang te zijn, maatje! Deze recyclefabriek is net een
pretpark. Ik ben al tien keer van de lopende band af gegaan. Cool, hè?!’
Dippie kan zijn oren niet geloven. ‘Huh? Is dít de recyclefabriek?’
‘Ja!’ zegt Doppie. ‘Ze maken hier van al het gebruikte, oude plastic weer nieuwe spullen.’

Dippie en Doppie zijn niet de enigen die blij zijn. Buiten springen de vissen. Ze knipogen naar
Dippie en zeggen: ‘Hoe meer jullie recyclen, hoe minder plastic in de gracht.’
De zwaan kijkt trots om zich heen, en een jong, plastic flesje is op weg om, net als Dippie en
Doppie, een superheld te worden.
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2
Een andere afloop
Laat de kinderen een andere afloop verzinnen bij de volgende scènes:

‘Daar gáán we!’ roept Dippie. ‘Niet bang zijn hoor. De volgende keer dat we elkaar zien, zijn we…

Ook Dippie is leeggedronken. Een hand gooit hem weg. Dippie vliegt door de lucht. Boing! Op
de harde straatstenen. Au! De wind…

Ondertussen is Dippie heerlijk aan het zonnebaden in de gracht. Om zich heen ziet hij…

Opeens… wat is dat? Dippie schrikt zich een dopje! In het water ziet hij overal…

Met een rietje snorkelt Dippie onder water. Hij gebruikt een beker als verrekijker en…

3
Verhaalgeluiden
Geef zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrumentje. Lees het prentenboek nog een keer
voor en spreek van tevoren af op welke momenten in het verhaal de kinderen geluid mogen
maken. Bijvoorbeeld bij:
– Als ze de naam van Dippie horen
– Als ze de naam van Doppie horen
– Als ze het woord plastic horen
– Als de zwaan praat
– Het geluid van water
– Het geluid van de vissen
– De stemmen van de kinderen in de boot
– De geluiden in de fabriek
Bij de tekst op de laatste pagina mogen alle kinderen tegelijk geluiden maken. De kinderen
die geen instrumenten hebben, kunnen geluid maken met hun mond, handen of voeten.

4
Poppenkast
Laat de kinderen met zelfgemaakte fles-poppen
(zie ook het onderdeel ‘Maken’) het verhaal in
de poppenkast naspelen. Andere kinderen mogen
kijken. Wat vinden die van het verhaal?
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Extra voor groep 3/4
5
Terug in de supermarkt
De kinderen laten in spel zien wat Dippie en Doppie over hun avontuur aan nieuwe, nog niet
gerecyclede flesjes in de supermarkt vertellen. De kinderen die toekijken zijn de nog niet
gerecyclede flesjes en mogen na afloop van het spel vragen stellen aan de kinderen die aan
het spel hebben meegedaan.

6
Film maken
Verdeel de volgende spelscènes over kleine groepjes. Elk groepje speelt de gegeven scène na.
Ze maken ook zelf de geluiden erbij. Geef ze daarvoor muziekinstrumenten, maar vertel dat
ze ook voorwerpen uit het klaslokaal mogen gebruiken hiervoor. En natuurlijk kunnen ze ook
geluiden maken met hun mond, handen en voeten. Film elke scène in de volgorde van het
verhaal. Maak daar één compleet filmpje van. Leuk om met de hele groep naar te kijken.
En leuk om aan de ouders van de kinderen te laten zien!

In de supermarkt (1)
‘Wat is-ie stoer, hè,’ zegt Dippie.
‘Zo wil ik ook worden!’ zegt zijn vriend Doppie.
Ze kijken vol bewondering naar de grote literfles die spannende verhalen vertelt.
‘Jullie zijn nog jong, maar de kans bestaat dat jullie op een dag ook worden gerecycled,’
zegt de literfles.
‘Gerecycled?’ roepen Dippie en Doppie verbaasd. ‘Wat is dát nou weer?’
‘Dat je weer helemaal nieuw bent,’ zegt de literfles. ‘Nieuw van oud, gebruikt plastic.’
‘Ik snap er niks van,’ zegt Doppie.
‘Best eng wat de literfles allemaal vertelde,’ zegt Doppie. ‘Helemaal nieuw van oud?
Hoe kan dat nou? En hoe heette dat ook alweer? Gere-dingest ofzo?’
‘Gerecycled,’ zegt Dippie. ‘Dat wil ik ook.’
‘Ik ook,’ zegt Doppie. ‘Lijkt me spannend. Maar alleen als jij bij me blijft!’
‘Beloofd!’ zegt Dippie.
Maar dan… o, nee… trekt een hand Doppie plotseling uit het rek.
‘Help!’ roept Doppie. ‘Pak Dippie ook!’
Maar Doppie wordt door iemand anders gepakt en ploft in een ander winkelwagentje dan Dippie.
‘Daar gáán we!’ roept Dippie. ‘Niet bang zijn hoor. We komen elkaar vast weer tegen.
En dan… zijn we net zo cool, groot en nieuw als de literfles!’
‘Weet je dat zeker?’ vraagt Doppie. ‘Ik vind het behoorlijk spannend. Tot snel, maatje!’

In de fabriek (1)
Doppie trilt als een rietje als hij aankomt in de fabriek. Wat is er veel te zien! Ronkende machines
en lopende banden met heel veel stukjes oud plastic.
Doppie mist Dippie. Samen was het vast minder eng.
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In de gracht
Opeens… wat is dat? Dippie schrikt zich een dopje! Overal ziet hij oud plastic in het water.
Zoveel, dat de vissen bijna geen ruimte meer hebben om te zwemmen.
‘Wat vreselijk!’ zegt Dippie.
‘Ja,’ zegt een van de vissen, ‘dat is het. We botsen met onze koppen tegen het plastic aan en
slikken soms per ongeluk een stuk plastic door in plaats van een lekkere, sappige slak.’
‘Wat erg voor jullie,’ zegt Dippie. ‘Hier moet ik meer van weten!’

Onder water
Met een rietje snorkelt Dippie onder water. Het wordt donkerder en donkerder. Waar komt hij
terecht? Dippie ziet bijna niks. Daarom gebruikt hij een beker als verrekijker en… aaaahhh!
Opeens komt hij oog in oog met een vreselijk monster. Een mega-meerval met allemaal
stukjes plastic in zijn snor. Wegwezen! denkt Dippie. Misschien is het nóg dieper onder water
beter en minder eng.

Dippie, zwaan en de boot
SPLASH! Het water en het plastic golven alle kanten op.
‘Daar is het monster weer!’ gilt Dippie. Hij grijpt om zich heen, maar vindt nergens houvast.
‘Nieuw hier?’ vraagt een grondelende zwaan die haar kop diep onder water heeft gestoken.
‘Nieuw… eh… nee, dat moet ik nog worden. Daarom wil ik hier zo snel mogelijk weg!’ zegt Dippie.
‘Maar hoe? Kun jij mij en mijn plastic vrienden helpen?’
‘Ik denk dat ik daar wel iets op weet,’ antwoordt de zwaan.
‘Whaaah!’ Opeens zit Dippie verstrikt in een groot net. ‘Nee,’ gilt hij, ‘niet doen! Ik wil niet…’
‘Niet bang zijn, hoor’ zegt de zwaan snel. ‘Het komt goed. Enne… En vergeet je dop niet!’
‘Ik heb er weer één!’ roept een van de kinderen in de boot.
‘Ik ook! En wat voor één! Moet je kijken!’ Vijf paar ogen staren Dippie aan.
Dippie piept angstig: ‘Waar is Doppie?’ Maar niemand geeft antwoord.
De kinderen vissen zoveel mogelijk plastic uit de gracht.
‘De boot is bijna vol, jongens! Op naar de fabriek.’
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In de fabriek (2)
In de fabriek is het een enorme herrie. Brekende bekers, gierende gieters, flippende flessen
en ploffend plastic.
Doppie springt voor de tiende keer achter elkaar van de lopende band. ‘Oh, dit zou Dippie
ook te gek vinden!’ juicht hij.
Maar Dippie vindt het helemaal nog niet leuk in de fabriek. Bedolven onder het plastic kijkt hij
schichtig om zich heen. Hoe kan hij hier nou nieuw worden? En hoe kan de vissen helpen?
‘Hey, Dippie! Waar ben je? Je hoeft niet bang te zijn, maatje! Deze recyclefabriek is net een
pretpark. Ik ben al tien keer van de lopende band af gegaan. Cool, hè?!’
Dippie kan zijn oren niet geloven. ‘Huh? Is dít de recyclefabriek?’
‘Ja!’ zegt Doppie. ‘Ze maken hier van al het gebruikte, oude plastic weer nieuwe spullen.’

In de supermarkt (2)
Een paar dagen later gaan Dippie en Doppie samen terug naar de supermarkt.
‘Kijk òns nou!’ zeggen ze stralend. ‘Helemaal nieuwe. Superhelden in de dop! Net zo groot
en stoer als onze held, de literfles!’
Dippie en Doppie zijn niet de enigen die blij zijn. Buiten springen de vissen. Ze knipogen naar
Dippie en zeggen: ‘Hoe meer jullie recyclen, hoe minder plastic in de gracht.’
De zwaan kijkt trots om zich heen, en een jong, plastic flesje is op weg om, net als Dippie en
Doppie, een superheld te worden.
Tip: Geef de groepjes voldoende tijd om hun scène eerst te oefenen met elkaar. Ze mogen er
ook verkleedkleren en/of rekwisieten bij gebruiken. Zorg voor een rustige achtergrond als je
gaat filmen.
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Ad 3. Verzamelen
Luisteren naar een mooi verhaal. Erover praten en spelen. Allemaal heel leuk,
maar uiteindelijk gaat het om doen! Er is actie nodig om plastic in de omgeving op
te ruimen. Daar gaat dit onderdeel ‘verzamelen’ over.

1
Plastic rondom de school
Ga met de kinderen op ontdekkingstocht en laat ze zoveel mogelijk plastic rondom de school
opruimen. Schakel eventueel de hulp in van kinderen uit de bovenbouw om dat samen met
jou te begeleiden. De kinderen nemen een schoenendoos of gebruikte plastic zak mee om
het gevonden plastic in te doen. Laat de plastic vondsten eventueel met een tak of ander
handig voorwerp uit de omgeving halen.
Terug in de groep wassen de kinderen eerst allemaal hun handen. Laat al het plastic bijvoorbeeld
in de watertafel verzamelen en dit door duo’s schoonmaken.
Met het gevonden plastic kunnen de kinderen een originele ‘plastic-tentoonstelling’ inrichten.
Ieder kind mag hiervoor iets van plastic uitkiezen en daar een tekening bij maken. Die tekening
laat zien waar het plastic oorspronkelijk voor gebruikt is én wat het kan worden als het eenmaal
gerecycled is. Klaar? Dan komt de tekening – eventueel in een zelfgemaakt schilderijlijstje –
bij het voorwerp te liggen. Nodig ouders en andere belangstellenden uit om de tentoonstelling
(in combinatie met andere resultaten van de lessen) te komen bekijken.
Tip: laat eventueel ook plastic dat ze rondom hun eigen huis gevonden hebben meenemen
voor de tentoonstelling.

2
Plastic rondom het eigen huis
Stimuleer de kinderen om ook rondom hun eigen huis een plastic-opruimactie te houden.
Dat kan natuurlijk heel goed met het eigen gezin en/of door er buurtgenoten bij te betrekken.
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter!
Gebruik hiervoor de bingokaart ‘plastic zoeken’ van bijlage D. Geef elk kind één of meer
kopieën mee van deze bingokaart. Lukt het de kinderen om alle items op de bingokaart
buiten te vinden? Elk gevonden item kleuren ze in op de bingokaart. Deel de resultaten in
de groep en ook met de ouders via e-nieuwsbrieven en op de website van de school.
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Ad 4. Maken
Bij dit onderdeel geven we suggesties om de inhoud van het prentenboek op een creatieve
manier te verwerken tot een zichtbaar resultaat. Dit zijn zowel individuele als groepsopdrachten.

1
Leg de tekeningen in de goede volgorde
Geef de kinderen kopieën van download E. Daarop staan, in willekeurige volgorde, tekeningen
uit het prentenboek. De kinderen knippen de plaatjes uit, leggen die in de goede volgorde
en plakken de plaatjes op een groot vel. Het laatste plaatje (de afloop) tekenen ze er zelf bij.
De kinderen van groep 3/4 kunnen er ook eigen woorden/zinnen bij schrijven.

2
Een nieuw, nuttig gebruiksvoorwerp
Kinderen kunnen zelf ook plastic recyclen door een nieuw gebruiksvoorwerp te maken van
een gebruikte plastic fles en ander kosteloos materiaal. Zorg dat elk kind één of meer lege
plastic flessen heeft. Bespreek in de kring wat je allemaal van deze fles(sen) kan maken.
Stimuleer de kinderen om zoveel mogelijk dingen te bedenken. Welke ideeën zijn leuk én
ook echt nuttig omdat je van het nieuwe voorwerp gebruik kunt maken? Denk bijvoorbeeld
aan de volgende voorwerpen: een pennenbak, een spaarvarken, een muziekinstrumentje, een
boot als speelgoed in bad, een voerbak voor een huisdier, een plantenbakje, een tandenborstelhouder, opbergbakjes, een speelgoeddier (haai, vogel, vlinder enz.).

3
Maak Dippie en Doppie
Dippie en Doppie zijn plastic flessen en de hoofdpersonen in het prentenboek ‘Superhelden
in de dop!’ Laat de kinderen allemaal een eigen Dippie- of Doppie-handpop maken van een
lege fles. Die hoeft er natuurlijk niet hetzelfde uit te zien als de flessen in het boek. Geef er veel
kosteloos materiaal bij om de fantasie van de kinderen te prikkelen.
Met de handpop kunnen ze vrij spelen in de poppenkast en in de themahoek.
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4
Bowlingspel van plastic flessen
De kinderen maken van plastic flessen vrolijke karakters. Dieren, marsmannetjes, kabouters of
andere fantasiefiguren. Klaar? Dan vullen ze de flessen met zand. Hiermee kunnen ze op het
schoolplein in groepjes gaan bowlen. Bewaar het spel om er vaker mee te kunnen spelen.

5
Gezonde onderwaterwereld
De kinderen schilderen/tekenen/plakken op grote vellen papier in groepjes een gezonde
onderwaterwereld zonder plastic. Eerst schilderen ze water. Daarna groene waterplanten.
De basis is nu klaar. Laat ze nu allemaal een eigen waterdier tekenen of schilderen op een
kleiner vel papier. Ze knippen het waterdier uit en plakken die in de grote geschilderde
onderwaterwereld.
Extra uitdaging voor groep 3/4:
Ook nu schilderen de kinderen het water en de waterplanten waarbij ze ervoor moeten zorgen
dat de waterplanten van de ene groep doorlopen in het schilderij van de volgende groep.
De tweede groep sluit weer aan bij de derde groep. Zo ontstaat een lange, doorlopende slinger.
De waterdieren maken ze zoals beschreven. Alternatief: laat een mal maken van de omtrek
van een waterdier. De mal wordt gebruikt om de vis in de geschilderde onderwaterwereld
te tamponeren. Met een kleine kwast kunnen ze als de verf droog is ogen, mond, kieuwen en
dergelijke aanbrengen.

6
Scènes uit het prentenboek in 3D (groep 3/4)
Verdeel de verhaalscènes bij het onderdeel ‘Spelen – Film maken’ over verschillende groepjes.
Elk groepje maakt met kosteloos materiaal een 3D-verbeelding over de betreffende scène.
Laat goed overleggen welk deel uit de scène ze belangrijk vinden om te verbeelden en of dit
ook haalbaar is met de aangeboden materialen.
Zet alle resultaten in de goede volgorde naast elkaar. Film of fotografeer de eindresultaten en
deel dit met de kinderen en hun ouders.
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7
Maak een recyclefabriek (groep 3/4)
Een fantasievolle opdracht! De kinderen maken in groepjes van een grote doos een recyclefabriek. Aan de ene kant komt een gat waarin een plastic flesje gedaan kan worden. Aan de
andere kant komt er een ander plastic, gerecycled voorwerp uit. Dat nieuwe plastic voorwerp
maken de kinderen zelf.

8
Het prentenboek in schilderijen
Gebruik de scènes bij het onderdeel ‘Spelen - Film maken’ om in verschillende groepen van
het hele prentenboekverhaal grote schilderijen te maken.

9
Gevangen en vrij
Laat een groot vel papier doormidden vouwen. Links schilderen de kinderen een waterdier dat
gevangen zit in het plastic. Hoe kijkt dit dier? Rechts komt hetzelfde waterdier maar dan in
een plasticvrije omgeving. Hoe kijkt het dier nu?
Extra voor groep 3/4:
Laat zowel links als rechts een praatwolk plakken met daarin een tekst over wat het waterdier
zegt of voelt.
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Ad 5. Vertellen
We geven in dit onderdeel ideetjes om kinderen op een eenvoudige manier over de boodschap
van het prentenboek te laten vertellen aan anderen.

9
Ansichtkaart Dippie en Doppie
De kinderen maken een grote ansichtkaart (A5) met daarop een tekening van Dippie en/of
Doppie. Op de achterkant plakken ze de informatie van bijlage F.

9
Opzegversje: Eén, twee… help je mee?
Met dit opzegversje kunnen de kinderen het belang van recyclen op een snelle en leuke
manier aan anderen duidelijk maken. Leer het aan in de groep. Als alle kinderen het kennen,
kunt u de teksten over twee groepen – A en B – verdelen. Gaat ook dat goed? Wissel dan
de A- en B-rollen.
		

Eén, twee… help je mee?

		

Drie, vier… met plezier.

		

Vijf, zes… breng een fles!

		

Zeven, acht… waar gebracht?

		

Negen, tien… naar een grappige machien. Die recyclet elke fles.

		

Supergoed! Wat een succes!

Voor twee groepen:
		

A. Eén, twee… help je mee?

		

B. Drie, vier… met plezier.

		

A. Vijf, zes… breng een fles!

		

B. Zeven, acht… waar gebracht?

		

A. Negen, tien… naar een grappige machien. Die recyclet elke fles.

		

B. Supergoed! Wat een succes!

Tip: Laat bij elke regel van het opzegversje de hulp-tekeningen zien zodat de kinderen het versje
sneller kunnen onthouden. Geef een kopie van bijlage G (versje + de tekeningen) mee naar
huis. Vraag of de kinderen het versje zo vaak mogelijk aan andere mensen voor te dragen.
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3
Vertellen in de poppenkast
Laat de kinderen (maximaal twee tegelijk) in een poppenkast vertellen over het prentenboek
en alle activiteiten die ze op basis hiervan gedaan hebben. Wat is het belangrijkste om door
te vertellen? Wat vonden ze het leukste? Ze mogen er ook een voorwerp bij laten zien, iets uit
het boek naspelen of iets tonen dat ze zelf gemaakt hebben. Na maximaal twee minuten gaat
het gordijntje dicht. Maak van elk poppenkastoptreden een filmpje en plaats de filmpjes op
de website van de school en/of deel die op een andere manier met de ouders van de kinderen.

4
Diploma: Plastic Whale Foundation
Op bijlage H staat het Plastic Whale Foundation-diploma voor alle kinderen die met het
prentenboek ‘Superhelden in de dop!’ aan de slag zijn gegaan.
Zet je handtekening erop en geef het diploma mee naar huis. Organiseer je een presentatie
voor de ouders? Dan is het misschien leuk om dan een diploma-uitreiking te organiseren.
Tip: maak van alle foto’s een groepscollage voor plaatsing op de schoolwebsite.

5
Voor groep 3/4:
De kinderen bedenken tijdens een kringgesprek drie vragen over het werk van de Plastic
Whale Foundation. Daarna gaan ze in duo’s die vragen bespreken. Bespreek de vragen en
antwoorden weer in de kring. Welke drie vragen en antwoorden vindt de groep het beste?
Laat de drie beste vragen op een leuk kaartje schrijven en geef dat mee naar huis. Die vragen
stellen de kinderen ook aan hun ouders thuis. De antwoorden komen op de achterkant
van het kaartje. Vraag of de kinderen het kaartje weer mee terug naar school nemen voor
bespreking.
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Ad 6. Muziek
Hier vind je twee liedjes. Het eerste is vooral bedoeld voor de kinderen van groep 1/2.
Het tweede voor die van groep 3/4.
Wil je de liedjes mee naar huis geven? Gebruik dan bijlage I en bijlage J.

1
Dansen rond een plastic fles – groep 1/2
Maak in een vrije ruimte een kring met de kinderen. Leg in het midden een plastic fles.
De kinderen bedenken iets wat ze van die plastic fles willen laten maken (recyclen).
Het kind dat iets weet pakt de fles uit de kring en vertelt kort – tijdens de instrumentale
muziek na het couplet – wat het bedacht heeft. Dit kind zet de fles terug in de kring,
dan gaat het liedje weer verder.
Tip: bereid dit spellied voor met de activiteit ‘Een nieuw, nuttig gebruiksvoorwerp’ bij
het onderdeel ‘Maken’ of houd er een verkennend kringgesprek over.
Armen in de hoogte.
Billen naar de grond.
Klappen in je handen.
Zo dansen wij in’ t rond.
Rond en rond en rond.
Swingen met z’n twee.
Dansen rond een plastic fles.
Wat kunnen we daarmee?
(instrumentale muziek)
Wow! Wat een goed idee!
(hierna acht maten vrij dansen, waarna het lied zich weer herhaalt)
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2
Ga goed om met plastic – groep 3/4
Refrein:
Ga goed om met plastic.
Doe niet dom of gek.
Breng het, als het weg kan,
naar de goede plek.
Zo kan het recyclen,
keer op keer op keer.
Gerecyled plastic
gebruik je altijd weer.
Au. Boing! Kletter. Knal!
Raap het op. Ik word kwaad,
geen plastic afval op de straat.
refrein
Hè? Wàt? In de gracht
drijft een fles. Dat is mis.
Dat is geen eten voor een vis.
refrein
Yes! Cool! Top gedaan.
In de bak, goed idee.
Zo gaat het plastic jaren mee.
refrein

Superhelden in de dop! | Lesmateriaal groep 1/4 | 20

Ad 7. Presenteren
Wil je een moment organiseren om alle resultaten van dit project aan de ouders van de
kinderen (of aan andere groepen) te presenteren? Maak dan gebruik van deze tips,
grotendeels gebaseerd op de aangeboden lesactiviteiten.

1
Algemeen
– Nodig de ouders en andere belangstellenden tijdig uit; op een tijd dat de kinderen er ook
zelf bij kunnen zijn. Breng het lokaal en de gangen in de sfeer van het thema. Zorg voor
een flexibele inloop, tenzij je natuurlijk de presentatie gezamenlijk wil beginnen. Heet in
dat geval iedereen welkom, geef aan wat het doel van de presentatie van het plasticproject
is en vertel ook kort iets over de acties van de Plastic Whale Foundation.
– Het is misschien wel zo leuk als de kinderen hun ouders zelf rondleiden.
– Organiseer op vaste tijden (bijvoorbeeld elk kwartier) een presentatie waar meerdere
mensen tegelijk naar kunnen kijken.
– Wil je de presentatie afsluiten met het uitreiken van de diploma’s van de Plastic Whale
Foundation? Communiceer dit dan duidelijk van tevoren in de uitnodigingsbrief en
vermeld daar ook de tijd in.

2
Presentatie van de activiteiten
1

Laat op het digibord het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’ zien. Werk je samen met
andere groepen? Gebruik dan ook in die lokalen de digiborden hiervoor.

2 Heb je ook het echte prentenboek? Leg dit dan op een opvallende plek in het lokaal, op de
gang of in een andere ruimte. Laat het ingesproken verhaal van Buddy Vedder horen,
zodat ouders naar het verhaal kunnen luisteren met hun kind. Zo maak je het mogelijk
dat meerdere gezinnen naar het verhaal kunnen luisteren. Dit kan natuurlijk ook in
combinatie met het digibord.
3 Je kunt ook de kinderen zelf het verhaal over Dippie en Doppie laten vertellen. Of laten
voorlezen door kinderen uit bijvoorbeeld groep 4. Combineer dit eventueel met de
zelfgemaakte schilderijen.
4 Leg de brief (bijlage A) en het bedankkaartje (bijlage B) ook bij het boek. Daarover kunnen
de kinderen dan zelf weer iets vertellen. Schrijf de tips die de kinderen aan Dippie en
Doppie gegeven hebben op een groot vel en hang of leg dat erbij.
5 Plak de resultaten van bijlage E op grote vellen gekleurd papier bij elkaar. De ouders
kunnen dan zien wat alle kinderen als een nieuwe afloop voor het prentenboek bedacht
hebben.
6 Zet ook de mand met attributen bij het boek. Een ouder kan dan een voorwerp eruit halen
en de kinderen kunnen dan vertellen wat dat met het boek te maken heeft.
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7 Show alle zelfgemaakte Dippie- en Doppie-flespoppen. Zet ze bijvoorbeeld in de
zandtafel. De kinderen pakken hun eigen handpop eruit om aan hun ouders te laten zien.
8 Stel al het gevonden plastic tentoon en wat de kinderen hiervan gemaakt hebben, zoals het
in een museum zou staan. Belicht het mooi; speel er eventueel rustige muziek bij af.
Hang de tekeningen van de kinderen er in zelfgemaakte schilderijlijstjes bij.
9 Vergroot de bingokaart ‘plastic zoeken’ en leg er de voorwerpen bij die gevonden zijn.
10 Zet in een geschikte ruimte (bij goed weer kan dat bijvoorbeeld op het schoolplein zijn)
de plastic flessen neer voor het bowlingspel. Laat kinderen en ouders onderling een
competitie hiermee spelen.
11 Stel de gezonde onderwaterwereld ten toon. Heb je de doorlopende slinger laten maken?
Laat die dan door de gangen slingeren. Misschien willen de andere groepen van de school
hier ook wel aan meedoen!
12 Zet in een aparte hoek de resultaten van de 3D-verbeelding (groep 3/4) en die van de
recyclefabriek van kartonnen dozen) bij elkaar. Laat de kinderen er zelf uitleg bij geven.
13 Nodig ouders uit om met hun kind in de themahoek te gaan spelen.

3
Tips voor vaste presentatiemomenten
– Organiseer een aantal vaste presentaties. Hang grote borden op waarop bijvoorbeeld staat:
‘Voorstellingen vanaf zeven uur elk kwartier!’
– Laat het verhaal van het prentenboek uitspelen of lees het prentenboek voor terwijl
de kinderen daar geluiden bij maken (zie de activiteit ‘Verhaalgeluiden’ bij het onderdeel
‘Spelen’).
– Laat elk kwartier een zelfgemaakt filmpje zien (zie ‘Filmpje maken’ bij het onderdeel
‘Spelen’ en ‘Vertellen in de poppenkast’ bij het onderdeel ‘Vertellen’) op het digibord.
– Laat de kinderen poppenkast spelen met hun zelfgemaakte flespoppen.
– Laat de kinderen gezamenlijk het opzegversje voordragen; eventueel met bewegingen
erbij of met zelfgemaakte verbeeldingen. Laat dan ook de liedjes horen, waarbij de ouders
actief kunnen meedoen met het spellied ‘Dansen rond een plastic fles’.

4
Afsluiting
Reik tot slot de diploma’s uit. Zie bijlage H. Kondig eventueel een volgende opruimactie van
plastic aan en vraag de ouders om hun actieve bijdrage en ondersteuning.
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5
Themahoek ‘Plastic’
Verrijk de bekende hoeken als bouwhoek, huishoek en letterhoek eens met de plastichoek.
Bespreek met de kinderen hoe een hoek over ‘plastic’ eruit kan zien. Laat zoveel mogelijk
ideeën van de kinderen door hen zelf uitvoeren.
Hieronder suggesties die je misschien op nog meer creatieve ideeën brengt.
– Kleed de plastic-hoek aan met stroken plastic langs de wanden. Zorg ook voor een plastic
plafond dat als een soort ‘hemel’ de hoek wat intiemer maakt. Dit maak je natuurlijk met
gebruikt plastic, zoals plastic zakken en tasjes.
– Doe verschillende plastic voorwerpen in een mand en vul ook een mand met knuffels en/of
handpoppen en laat de kinderen daar vrij mee spelen.
– Creeër een gezellig hoekje waarin het prentenboek ‘Superhelden in de dop!’ centraal ligt.
Doe dat met het fysieke prentenboek of maak prints van het digitale prentenboek op
de website onzewereldboeken.nl of plasticwhalefoundation.com/scholen/groep-1-4.
Zorg ervoor dat de kinderen in de themahoek naar het ingesproken verhaal van
Buddy Vedder kunnen luisteren.
– Vul een grote bak met plastic (of met plastic ballen) waarin de kinderen als het ware
kunnen ‘zwemmen’.
– Geef de zelfgemaakte handflespoppen een plek in de themahoek.
– Zet een bak met kosteloos materiaal in de themahoek zodat kinderen vrij kunnen knutselen.
– Leg plastic vissen (laat die door de kinderen maken) in de waterbak en laat de kinderen
die uit het water vissen met een netje of een hengel. De waterbak staat dan uiteraard niet
in de themahoek! Maak het moeilijker door de kinderen te blinddoeken tijdens het vissen.
Laat eventueel een ander kind aanwijzingen geven.
– Zorg voor wisselende opdrachten die je als leerkracht zelf (deels) begeleidt en die belangrijk
zijn voor het thema. Bijvoorbeeld: bedenk en teken wat jij kunt doen om ervoor te zorgen
dat er geen plastic in de natuur komt. Verplaats, indien mogelijk, eventueel reken- en
taalactiviteiten of expressieopdrachten naar de themahoek.
– Laat kinderen af en toe een korte presentatie geven aan de andere kinderen van wat ze in
de plastichoek gedaan hebben of wat ze ontdekt hebben.
– Leg kopieën van bijlage K neer. Hierop kunnen de kinderen naar eigen inzicht iets tekenen,
plakken, schrijven enz.
In de plastichoek geweest?
Bespreek het in de kring. De kinderen vertellen de groep over hun ervaringen in de plastichoek.
Wat hebben ze gedaan? Hoe voelden ze zich hierbij? Welke ontdekking hebben ze gedaan?
Wat vonden ze het leukste om te doen? En wat minder leuk? Wat hebben ze geleerd in de
plastic hoek? Welke voorwerpen of dingen om te doen hebben ze gemist? Hoe kunnen we
met elkaar de plastichoek nog rijker maken?

Superhelden in de dop! | Lesmateriaal groep 1/4 | 23

