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Trash Watchers 

Wat is Trash Watchers 

Een interactief lespakket over zwerfafval voor de groepen 5 & 6 en 7 & 8 voor alle basisscholen van de 

gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, waarbij leerlingen, naast een verbeeldende inleiding en het doen van 

proefjes, knutsels en spelvormen, zwerfafval-gegevens verzamelen rondom hun school en hun directe 

leefomgeving. De leerlingen van de groepen 7&8 hebben hiervoor een speciaal 'Trash Watchers-logboekje' 

waarin ze de verzamelde gegevens invullen en op een nog te bouwen internetsite (www.trashwatchers.nl) 

verder kunnen verwerken. Daar kunnen ze de meetgegevens zien van honderden andere leerlingen in de 

Westelijke Mijnstreek. Het is de bedoeling dat gedurende de komende jaren meerdere gemeenten in Limburg 

zich hierbij aansluiten.  

Trash Watchers bestaat uit: 

1. Twee spelprogramma's/ lessenseries 

 Groepen 5 & 6. Programma genaamd de “Sloddervos & Scheetebreed”. Bestaat uit 3 blokken met 

een eventuele aanvulling van een extra excursie. 

 Groepen 7 & 8. Programma genaamd “Arthur de Globetrotser”. Bestaat uit 3 blokken met een 

eventuele aanvulling van een extra excursie. 

2. Materialen voor leerkrachten 

• Docentenhandleiding. 

• Veldwerkmaterialen in een pakketvorm. 

3. Materialen voor leerlingen 

• Logboekjes (1 per Trash Watchers-team); voor elke groep een aangepaste versie inspelend op de sociaal 

emotionele ontwikkeling die past bij de leeftijdsfase.  

Informatie 
Trash Watchers wordt uitgevoerd gedurende het gehele schooljaar, rekening houdend met eventuele 

aaneengesloten excursies die weer- en- of organisatie-afhankelijk zijn. De coördinator van Trash Watchers in de 

Westelijke Mijnstreek is RWM N.V. (de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek) die handelt in opdracht van de 

gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. De aanmelding van de scholen verloopt via RWM. 

http://www.trashwatchers.nl/
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www.trashwatchers.nl 

Trash Watchers is een uitloper van het spelprogramma 'Sloddervos & 

Scheetebreed' dat in 2007 begon in de gemeente Sittard/Geleen.  Arthur 

Globetrotser is jaren later in de gemeente Maasgouw gestart en wordt 

nu in de Westelijke Mijnstreek geïntroduceerd. De gemeenten in de 

Westelijke Mijnstreek geven met Trash Watchers een serieuze aftrap als 

een voorbeeld van 'good practice' voor alle buurgemeenten in Limburg.  

Trash Watchers lessenserie 

De lessenserie Trash Watchers is een activiteitenprogramma voor 

jongeren tussen 8 en 13 jaar. Schooljaar 2015-2016 wordt een pilot in de 

Westelijke Mijnstreek met de ambitie dat het uitrolt in heel Limburg. 

Naast verbeelding, motoriek en het cognitieve gedeelte worden de 

jongeren aangezet actieve onderzoeken te verrichten rondom school en hun eigen leefomgeving. De 

deelnemende jongeren verzamelen met hun klas allerlei gegevens over zwerfafval.  

 

Met Trash Watchers wordt het probleem zwerfafval vanuit diverse perspectieven benaderd, leren de kinderen 

onderzoeken te doen en samen te werken. Daarnaast leren ze ook nog veel over verbanden leggen, over de ins 

en outs van hun natuurlijke leefomgeving en worden technieken inzichtelijk gemaakt. Want waarom kent de 

natuur geen zwerfafval en hoe kunnen mensen daar een voorbeeld aan nemen? Welke soorten plastics bestaan 

er en hoe kunnen we ze scheiden? Bij Trash Watchers draait het om het spelenderwijs verkennen van de 

materie 'zwerfafval', te leren hoe je kunt voorkomen en als het er toch is, wat je eraan kunt doen om het nuttig 

te kunnen hergebruiken als materiaal (recycling). Activiteiten die samenhangen, op elkaar voortborduren en 

naar elkaar terugverwijzen. Daardoor zal het geleerde beter beklijven.  

Trash Watchers is momenteel nog een gemeentelijk lokaal project, ontwikkeld en uitgevoerd voor de 

gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Bij gebleken succes kan het gaan uitrollen in buurgemeenten in 

Limburg.  

De Trash-watchers lessenserie gaat uit van vier didactische fasen: de introductiefase, de activiteitenfase, de 

verwerkingsfase en de afrondingsfase. 

Groepen 5 & 6 (Sloddervos & Scheetebreed). 

1. Inleiding  

Voor deze lessenserie van 3 blokken, elk van twee uur, neemt de gastdocent van NME-Atelier alle benodigde 

(veldwerk)materialen mee. 

2. Les 1, 2, 3 

Het jongetje Sloddervos en zijn hondje Scheetebreed dienen als mascotte. Sloddervos en Scheetebreed vormen 

samen de rode draad in dit programma en fungeren daarmee, op verbeeldende wijze, als een inhoudelijke 

spreekbuis voor de kinderen. Elke les start met een meespeelverhaal vanuit de parkstad-dieren. De gastdocent 

vertelt terwijl de kinderen met gebaar en handpoppen, als zijnde marionetten, het verhaal uitbeelden. Na het 

verhaal volgt een practicum, proefje, knutsel en- of onderzoek.  
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Les 1:  

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 1 PROBLEEM  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

Kinderen ontdekken en ervaren de effecten 

van Zwerfafval.  

Introductie/ wethouder 

en meneer Jos van 

RWM 

15m 09:00 10:30 13:00 Gastdocent wordt gestuurd door wethouder. 

Wethouder liep namelijk door het park en 

vond een patatbakje zonder mens eraan. Hij 

ontdekt een heus zwerfafvalprobleem in zijn 

gemeente en gaat naarstig op zoek naar een 

oplossing. Hij komt bij de meneer Jos van 

RWM, die hem weer verwijst naar de mens 

van de toekomst. En dat zijn jullie. Vandaag is 

deze klas aan de beurt. 

Klas omzetten 8m 09:15 10:45 13:15 Tafels tegen de muur, stoelen in een halve 

cirkel "sinterklaasopstelling". 

S&S deel 1 25m 09:23 10:53 13:23 Meespeelverhaal: Mol zit vast en wordt gered 

door Kraai en Egel; Kraai en Egel houden de 

wacht en zoeken uit wat dat rare blauwe ding 

is. Pad, Eekhoorn en Kwaak de woerd hebben 

geen idee. Haal Rat; Rat zegt dat het afval van 

mensen is. Eekhoorn gaat 5 opruimers halen; 

mier, pissebed, worm, gebroeders doodgraver 

en slak. 

CSI koffers uitleg 7m 09:48 11:18 13:48 Recherche doet ONDERZOEK naar sporen ter 

plaatse. Eerst jasjes aan, dan afzetten, bordjes 

plaatsen, noteren. 

Klas in (max 6) teams verdelen, naar buiten. 

PAUZE 15m 09:55    

Practicum 30m 10:10 11:25 13:55 Elk team een onderzoekskoffer en klembord-

whiteboardstift als het droog weer is, anders 

papier en potlood. Elk team krijgt onderzoek-

plek rondom school en schoolplein aangewe-

zen. Halverwege een sluitzak en prikker om 

voorbeelden mee te nemen. Taken verdelen; 

lint opruimen; bordjes verzamelen, hesjes 

vouwen. 
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ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

Verwerking 15m 10:40 11:55 14:25 Één ding uitkiezen, komt op bord; vier conclu-

sies; MOOI 

Mensen maken zwerfafval 

Overal vind je zwerfafval 

Opruimen is de enige remedie 

Iedereen is verantwoordelijk 

Opdracht/Werkbladen 5m 10:55 12:10 14:40 Uitdelen logboekjes met daarin gegevensver-

werking met verwijzing naar website*, op-

drachten, spelletjes en suggesties; ook tussen-

tijd-opdracht: schrijf een brief/tekening aan 

meneer Jos over ons onderzoek en bedenk 

hoe we hem een oplossing kunnen geven 

voor het zwerfafvalprobleem 

KLAAR 120m 11:00 12:15 14:45  

 

* op de – nog te bouwen - website kunnen de verzamelde gegevens vanuit het logboekje ingevuld en verwerkt worden op een 

groep 5 waardige wijze. De kinderen treffen een fictief schoolgebouw aan in een vorm  van een kleurplaat. Er om heen zien ze 

tekeningen van zwerfafval wat men doorgaans rondom het schoolgebouw en- of schoolplein vindt. Hun top 5 van zwerfafval-

plaatjes schuiven ze dan naar het gedeelte waar ze hun zwerfafval tijdens het CSI-spel op het schoolplein hebben gevonden. Dit 

slaan ze op en vanaf nu hebben andere scholen inzage in deze gegevens. 
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Les 2 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 2 VERKENNING  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

 

Terugblik vorige keer, gege-

vensverwerking op smartboard 

bekijken en behandelen huis-

werk 

15m 09:00 10:30 13:00 Van elke groep gaat een aantal teke-

ningen in een grote envelop naar me-

neer Jos 

Klas omzetten 5m 09:15 10:45 13:15  

S&S deel 2 20m 09:20 10:50 13:20 Eekhoorn heeft de opruimers in het 

park gevraagd langs te komen. Na el-

kaar kijken mier, pissebed, worm, de 

gebroeders doodgraver en slak of zij 

iets met de vulliskoning (vuilniszak) 

kunnen. Maar niemand kan iets ervan 

gebruiken of opruimen. Wat nu? Egel 

vraagt rat en kraai een boodschap te 

sturen naar Sloddervos, die ze nog 

kennen van vroeger toen hij nog zon-

der oordoppen gezellig in het park 

kwam, om langs te komen om de vul-

liskoning/ vuilniszak op te ruimen. 

PAUZE 15m 09:40    

KRINGLOPEN in de natuur 15m 09:55 11:10 13:40 De natuur kent geen afval. Alle (grond) 

stoffen zitten gevangen in kringlopen. 

Worden keer op keer op keer opnieuw 

gebruikt. Kinderen oefenen in groepjes 

in het samenstellen van een aantal na-

tuurlijke kringlopen. Twee geheimen: 

een kringloop begint bij de plant en in 

elke serie van 6 kaarten zit 1 ding dat 

niet in de kringloop past. (Dat is dus 

mensenafval!) 

Kringlopen presentaties 15m 10:10 11:25 13:55 Elk team PRESENTEERT de kringloop 

die zij gemaakt hebben voor de klas. 

De niet passende kaarten worden 

apart gehouden. 
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ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

RECYCLEN 25m 10:25 11:40 14:10 Hoe kunnen we een voorbeeld nemen 

aan de natuur? Eigenlijk zouden we 

ook kringlopen moeten maken. Doen 

wij dit niet al? Hergebruiken, recyclen 

is de mensenmanier voor kringlopen. 

Voorbeelden van hergebruiken (afval-

fracties). Het recycle-museum; de con-

tainer gaat open en de diverse dingen 

worden uitgestald/ uitgedeeld. Ook de 

zeven kaarten die niet in het kring-

lopenspel passen. Wat hoort bij wat? 

Elk attribuut uit de container is grond-

stof of product voor iets anders uit de 

container. Aan de kinderen om dat uit 

te zoeken.  

Huiswerk 10m 10:50 12:05 14:35 Vertaal de boodschap van de dieren 

uit het park die bij sloddervos op de 

deurmat is gelegd (REBUS) 

KLAAR 120m 11:00 12:15 14:45  
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Les 3 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 3 OPLOSSEN  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

 

Klas omzetten 5m 09:00 10:30 13:00  

S&S deel 3 20m 09:05 10:35 13:05 Sloddervos ontdekt, herkent, vertaalt 

de boodschap van Rat en Kraai (was 

huiswerk van les 2) en gaat met 

Scheetebreed naar het park. De dieren 

in het park hebben welkomstgeschen-

ken voor de mens van kraai (Slodder-

vos) die het helemaal verlegen in ont-

vangst neemt. Dan ontdekt Sloddervos 

de vuilniszak naast het bankje en be-

seft dat hij die afgelopen week verge-

ten is. Hij besluit zijn rommel meteen 

op te ruimen en ziet dan hoeveel 

zwerfafval troep in het park en de park 

vijver ligt. Samen met de dieren ver-

zamelt hij alle zwerfafval in verschillen-

de hoopjes; glas apart, papier, blik, gft, 

etc. en Sloddervos belt dan meneer 

Jos of hij de spullen wil komen oprui-

men. Meneer Jos vraagt of het afval 

ook GESCHEIDEN is. Jazeker. Alle afval 

wordt gescheiden aangeleverd. Vanaf 

die tijd komen Sloddervos en Scheete-

breed bijna dagelijks in het park. En als 

Sloddervos het park ingaat doet hij 

voortaan eerst zijn oordopjes uit.  

PAUZE 15m 09:25    

Wat zit er in de Vulliskoning? 10m 09:40 10:55 13:25 De inhoud van de vulliskoning (vuilnis-

zak) wordt geleegd zodat het geprepa-

reerde afval gescheiden kan worden in 

de diverse huishoudfracties. 
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ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

Afval scheiden; FRACTIES 30m 09:50 11:05 13:35 N.a.v. les 2 wordt duidelijk dat voor 

recyclen AFVALSCHEIDING belangrijk 

is. 1 voor 1 worden diverse scheiding-

fracties behandeld. Werkvorm: plastic 

hero, speelgoedzak, etc. 

Afval-dieet-spel 30m 10:20 11:35 14:05 Een spelvorm hoe je afval kunt voor-

komen. 

Afsluiting; VOS 10m 10:50 12:05 14:35 Conclusie hoe je met afval om moet 

gaan: afgelopen drie lessen zijn te 

vangen in drie letters: EZELSBRUG zit 

in de naam VOS. De V staat voor 

VOORKOMEN. Hoe kun je afval voor-

komen? Voorbeelden van afval voor-

komen is zuinig zijn en bespa-

ren/korter douchen/ licht uit, lenen, 

delen, ruilen of 2e hands spullen ko-

pen. Als je naar de markt gaat krijg je 

van elke koopman je spullen in een 

tasje mee. Als je je eigen tas mee-

neemt voorkom je alle aparte tasjes. 

De O staat voor OPRUIMEN. Als het 

eenmaal (zwerf) afval is moeten wij het 

opruimen. En als je opruimt moet je 

het afval SCHEIDEN zodat het opnieuw 

gebruikt kan worden. Er komt een tijd 

dat jij met jouw kind door het park 

loopt en dat jouw kleintje aan jou 

vraagt: “Papa, vertel nog eens over de 

tijd dat er overal zwerfafval lag.” Dat 

kan zomaar. Zo is het met roken ook 

gegaan.  

KLAAR 120m 11:00 12:15 14:45  

      

 

3. Veldwerkmateriaal in pakketvorm 

Kist/koffer met daarin: rood-wit lint, bordjes, vuilniszakken, handschoenen, knijpers, geplastificeerde CSI-lijst, 

loepjes, waterproofstift, klemborden, geplastificeerde lijsten, logboekjes 
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Groepen 7 & 8 (Arthur Globetrotser). 

1. Inleiding 

Voor de start van deze lessenserie van 3 blokken (1 blok van 3 uur en 2 blokken van 2) reikt NME-Atelier de 

benodigde (veldwerk)materialen uit aan de groep.  

2. Les 1, 2, 3 

Het jongetje Arthur van 12 jaar dient als mascotte. Arthur Globetrotser vormt de rode draad in dit programma 

en fungeert daarmee, op verbeeldende wijze, als een inhoudelijke spreekbuis voor de kinderen. Zo schrijft hij 

brieven. Via Arthur komen de kinderen met verschillende situaties in aanraking. Hierdoor gaan ze nadenken 

over hun eigen handelen. Hoe verhoudt zich dat tot de leefomgeving? De leerlingen leren op een speelse 

manier de begrippen consumptief gedrag, cradle to cradle, recyclen. Aan het eind van de lessenreeks hebben 

de kinderen genoeg inzicht verkregen, zijn ze zich bewust ervan geworden en voldoende gemotiveerd hoe ze 

zelf concreet kunnen handelen om minder zwerfafval te vooroorzaken. Sterker nog: om afval te voorkomen 

en/of te kiezen voor gerecyclede producten. 

 

Les 1 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 1 WERELDPIJN  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

 

Visualisatie 10m 09:00 10:30 13:00 We vliegen vanuit de ruimte naar de blauwe 

planeet 

Biosfeer 15m 09:10 10:40 13:10 Alle leven bevindt zich in een vlies om de 

aarde van gemiddeld 15 km dik. 

Mensen op de Wereld 15m 09:25 10:55 13:25 Er zijn 7.000.000.000 mensen op aarde, hoe-

veel kringen kunnen we op de evenaar ma-

ken? 

1e brief* 5m 09:40 11:10 13:40 Arthur leest voor 

Rode Vlieger 20m 09:45 11:15 13:45 Meespeelverhaal van de rode vlieger die uit-

eindelijk in de zee belandt als onderdeel van 

de plastic soep 

Paspoort maken, als on-

derdeel van logboek 

30m 10:05 11:35 14:05 Kinderen nieten en knippen een eigen voor-

gedrukt paspoort 

PAUZE 15m 10:35    

Dierenspel 40m 10:50 12:05 14:35 "Wie ben ik"-spel in diervorm. A.d.h.v. vragen 

wordt duidelijk welk team welke bedreigde 

diersoort heeft. Deze dieren dienen als 

teammascotte voor de rest van het project 

waarvoor de teams 'strijden' 



 

Trash Watchers 2015/2016 10 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

De 6 Afvalstromen 10m 11:30 12:45 15:15 CO2 + IJSBEER 

ZWERFAFVAL + VOS 

DRIJF VERVUILING + DOLFIJN 

PLASTIC SOEP + ZEESCHILDPAD 

CHEMISCHE VERVUILING + PANDA 

APPARATEN + NEUSHOORN 

Doen wij er toe? 10m 11:40 12:55 15:25 Ozonlaag en roken en/of uitlaatgassen 

huiswerk 5m 11:50 13:05 15:35 Elk team maakt een werkstuk over z'n afval-

stroom 

KLAAR 175m 11:55 13:10 15:40 Opruimen en gedag 

      

* zie bijlage 1 

 

Les 2 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 2 VERKENNING  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

 

huiswerk: De 6 afvalstro-

men 

25m 09:00 10:30 13:00 Voor elke afvalstroom een PRESENTATIE 

Brief 2 5m 09:25 10:55 13:25  

Ketenspel 30m 09:30 11:00 13:30 Hoeveel afval veroorzaakt het maken van 

een colablikje voordat het überhaupt in de 

winkel ligt? Hoe kun je dit afval in de toe-

komst voorkomen? Door gescheiden weg 

te gooien waardoor het gerecycled/ herge-

bruikt kan worden 
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ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

Achterwerk; hoe werken 

de systemen achter jouw 

klasmuur? 

55m 10:00 11:30 14:00 Poep door de tijd; in middeleeuwen gooi-

den mensen hun poep uit het raam (zoals 

met zwerfafval nu). Dit hebben ze opgelost 

met een riolering. Teken/knutsel jullie riole-

ringssysteem, achter de schoolmuur, eens. 

Kan een soortgelijk systeem ook met plas-

tic? Elk team tekent of knutselt zijn eigen 

plastic riool afvalsysteem achter een toe-

komstige schoolmuur waarbij drie soorten 

plastics weer te onderscheiden zijn via het 

doen van een PROEF. 

KLAAR 115m 10:55 12:25 14:55 Opruimen en gedag 

      

 

 

Les 3 

ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

LES 3 OPLOSSEN  VOOR 

PAUZE 

NA 

PAUZE 

MID-

DAG 

 

Brief 3 5m 09:00 10:30 13:00  

Recycle-fabriek 30m 09:05 10:35 13:05 Klassikaal wordt een heuse recycle-fabriek 

gemaakt als PROEF met huis-, tuin- en keu-

kenspullen; bak met paperclips, stukjes plas-

tic, papierpropjes, knikkers, stukjes lucifers, 

stukjes karton en zand. Met behulp van een 

grote magneet, kruimeldief, zeef, vergiet 

gaan we afval scheiden waarmee we een 

menselijke kringloop maken van de meege-

nomen recycle-eindproducten 
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ACTIVITEIT DUUR START   MATERIALEN 

Afval-scan van school 40m 09:35 11:05 13:35 Ieder team met eigen bedreigde diersoort-

mascotte van les 1 gaat, met een Trash 

Watchers-pet, met behulp van opdrachtkaar-

ten door de school om gegevens te verza-

melen over wat de school doet aan voorko-

men, opruimen en sorteren (VOS) van afval, 

met suggesties over verbeterpunten. Deze 

gegevens worden in het logboek genoteerd 

waarna ze verwerkt worden op de website. 

'Haalbare' verbeterpunten kunnen verwezen-

lijkt worden door samenwerking van bedrij-

ven, gemeente en schoolhoofd. Dit is even-

tueel te vangen in een soort van intentiecon-

tract! Mediageniek! 

Haalbare punten noteren 

op digibord + intentie-

contract  

15m 10:15 11:45 14:15 Haalbare punten klassikaal noteren en beste 

punt vermelden in contract in bijzijn van 

schoolhoofd 

Silhouet van Arthur 15m 10:30 12:00 14:30 Wie is nou Arthur? Waar houdt hij van en 

hoe handelt hij er naar? Omtrek tekenen van 

voorleeskind op groot tekenvel op grond en 

punten in en om de tekening noteren 

Mijn eigen Silhouet 10m 10:45 12:15 14:45 Wie ben jezelf. Waar hou jij van en hoe kun 

je dan het beste handelen? Verschil jij nu 

veel van Arthur? Uitkomst is dan 'nee'. Ieder-

een lijkt op Arthur. Daarom mag iedereen 

vanaf nu zijn achternaam gebruiken 'Globe-

trotser' en in zijn/ haar paspoort noteren 

KLAAR 115m 10:55 12:25 14:55 Opruimen en gedag 

      

 

3. Lesmateriaal in pakketvorm 

Kist/koffer met daarin: tekenpapier, potloden, logboekjes, diverse knutsel- en proef-materialen, vloer en 

bordspelen  
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Nog even op een rij 

Doel:  meespeelverhalen en andere verbeeldingsvormen: de Trash Watchers maken kennis met het, in eerste 

instantie, 'fenomeen' zwerfafval en ontwikkelen een onderzoekende, verantwoordelijke en betrokken houding 

met betrekking tot het probleem zwerfafval. Ze beseffen hoe mensen en zijzelf invloed hierop hebben.  

Doel practica: de Trash Watchers doen directe omgevingservaringen op. Zo gaan zij zich verantwoordelijk en 

betrokken voelen bij hun directe leefomgeving rondom hun school. Na afloop van het veldwerk bekijken ze, 

door hun practicum-ervaring, het zwerfafval, vanaf dat moment, vanuit een onderzoekende houding/ vanuit 

een totaal ander perspectief! 

Uitvoering: het project wordt voor RWM uitgevoerd door Hans Webeling van NME-Atelier, een professionele 

gastdocent met zowel een pedagogische als een groene achtergrond. Hij heeft de lerarenopleiding NME/ 

biologie, geologie (SOL; Hogeschool Midden Nederland) afgerond en is, voordat hij NME-Atelier startte, zeven 

jaar werkzaam geweest als coördinator voor CNME Parkstad. 
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Bijlage 1; voorbeeld van één van de brieven van Arthur gericht naar de kinderen 

  

 Hallo, 

  

 Ik ben Arthur. Arthur Globetrotser. Ik ben 12 jaar en zit in groep 8. Ik hou van sporten, ben 
gek op honden, kan niet stoppen met gamen en ik ben dol op lasagne. Door het gamen 
heb ik vrienden over de hele wereld. Maar laatst was mijn laptop kapot en het duurde 6 
weken voordat hij gemaakt was.  Ik verveelde me te pleuris totdat ik mijn rode vlieger zag 
liggen boven op mijn boekenkast. Deze had ik op mijn verjaardag van…… (naam van des-
betreffende gastdocent) gekregen en hij zat nog vers in de plastic verpakking. Ik heb toen 
6 weken lang alleen maar met mijn mooie rode vlieger gespeeld totdat mijn laptop weer 
gemaakt was. Tja, de vlieger hoefde ik niet meer en ik heb hem in de prullenbak gegooid. 

  

 Jullie gaan nu met……. (naam van desbetreffende gastdocent) een reis om de wereld ma-
ken. Veel plezier! 

  

 Groetjes, Arthur 

 

 

 


