Onderwerp: Plastic Soup
Inhoud
Verschillende Themadagen die vallen onder het onderwerp ‘Plastic soup’.

Schooljaar:

Beschikbaar in schooljaar 2020-2021

Regels en afspraken
Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
Kosten per themadag
VOG

€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)
De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een
actuele VOG.
Bevoegdheid/ervaring
Niet elke themadagverzorger heeft een onderwijsbevoegdheid, wel heeft hij of
zij kennis, ervaring en kunde m.b.t. het onderwerp van de themadag welke hij
of zij verzorgt.
Facturering
De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.
Annuleren
Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een
nieuwe themadag.
Algemene werkwijze
De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor een groep in
de ochtend en een andere groep in de middag.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Themadag: Een gevaarlijk sprookje (Sandra)
Regio: alle provincies
Bouw: alle bouwen
Ingrediënten ‘bereiden’ voor de Zeebeesten-Vissoep, gerecycled materiaal, verschillende technieken
Warming-up spelletjes, repeteren voor ‘Een gevaarlijk sprookje’ met de Zeebeesten-Vissoep in de
hoofdrol.

Themadag: Afvalmonsters (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: onderbouw

We gaan aan de slag met plastic flessen, oud papier, fietsbanden, restjes wol en nog veel meer
restmateriaal. We gaan de leukste, gekste, engste en creatiefste monsters maken en dat allemaal van
afval materiaal. Zo wordt afval niet iets vies maar heel kunstig! Durf jij die uitdaging aan?

Themadag: Recycle je fietsband! (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: onderbouw

Wist je dat met een stuk fietsband heel creatief kan zijn? Nou dat kan zeker. Neem een paar stukken
fietsband, naald en draad en voor je het weet heb jij een eigen originele unieke sleutelhanger.

Themadag: Uiltje (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: onderbouw
De creativiteit met fietsbanden is oneindig. Zo kan je met oude fietsbanden ook de
leukste vogels maken. Het is wel even wat knipwerk, maar….zo’n schattig uiltje wil
toch iedereen?

Themadag: Als een vis in het water (Annemieke)
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland en kop van Overijssel
Bouw: bovenbouw
Als een vis in het water
Na een PowerPoint over zwerfafval en de plastic soep, gaan we zelf vissen maken van
plastic drinkflesjes. Met deze vissen kunnen we een leuk onderwater tafereel maken. Het is handig om
van te voren al drink flesjes te verzamelen.
Deze workshop kan aangevuld worden door zelf van te voren het schoolplein, de bosjes rond om en
eventueel de directe omgeving op te ruimen. De gevonden flesjes kunnen gebruikt worden voor dit
project.

Themadag: Stempelen (Elisa)
Regio: Gelderland, Flevoland, Overijssel
Bouw: midden- en bovenbouw
Gooi jij jouw shampoo fles weg als hij op is? Gebruik je jouw vork alleen maar om te eten? En wist je dat
je de dop van de tandpasta voor hele andere dingen kunt gebruiken? Want daarmee kunnen we
stempelen! We onderzoeken eerst welke vormen en structuren er ontstaan door het stempelen met de
voorwerpen. Deze vormen gaan we gebruiken om een verhaal te vertellen. Met alledaagse plastic
voorwerpen die zijn bedoeld voor de prullenbak maakt ieder zijn eigen illustratie die allemaal bij elkaar
één verhaal vertellen.

Themadag: Windvanger (Carolien)
Regio: Groningen, Drenthe, Friesland
Bouw: midden- en bovenbouw
Hieraan kun je zien hoe hard het buiten waait.
Je kan windvangers maken van verschillende
materialen en versieren naar eigen keus.

