
 

 

Green Capital 2018: Wecycle@School 
 

Ook al is iets kapot, het is nog niet ‘op’. Zitten jouw leerlingen straks op een 

bankje, gemaakt van hun eigen ingezamelde materiaal? Doe ook mee en 

verdien een mooi cadeau voor de school! 

 

We kennen het allemaal: de inzamelbakken voor plastic, papier en GFT. Maar 

wist je dat we elektronica ook kunnen recyclen? Zoals een mixer, telefoon, 

kinderspeelgoed of waterkoker. Het apparaat kan kapot zijn, maar heeft nog 

genoeg bruikbare metalen en onderdelen. In 2018 houden we daarom een 

speciale inzamelactie onder de leerlingen: van de ingezamelde elektrische 

apparaten maken ontwerpers nieuw stadsmeubilair. Zitten jullie straks op je 

eigen ingezamelde materiaal. Hoe cool is dat?  

Wecycle@School 

Inhoud:  De school ontvangt van Wecycle aan het begin van de actie twee 

(opgevouwen) stevige inzameldozen. Leerlingen zamelen vervolgens kleine, 

oude elektrische apparaten in, met een streefaantal van 75 stuks.  

Als school ontvang je een beloning voor je deelname: bij 75 stuks 

ingezamelde apparaten ontvangen scholen een digitale camera of een 

boekenpakket van zeven boeken (thema naar keuze). Heeft jouw school 

minder dan 75 apparaten? Dan ontvangt de school een mooi boek.  

Doelgroep:   PO groep 1 t/m 8 

Wanneer: De inzamelactie loopt van 1 februari t/m 28 februari 2018 

Waar:   Op school  

Tijdsinvestering: Een voorbereidende les. Het verzamelen doen de leerlingen thuis. 

Lesmateriaal:  Deelname aan de wedstrijd kan zonder lesmaterialen. Er zijn verdiepende 

lesmaterialen beschikbaar. 

 

Lesmateriaal en educatieve aanvullingen 

Start de lessen over recycling vanuit het onsrecyclehuis.nl. In dit digitale huis zie je wat je met alle 

soorten afval in  huis moet doen. Voor alle lesniveaus is ook educatief materiaal beschikbaar of zijn 

er verdiepende excursies te reserveren via de NME digiplanner.  

 

Groep 1 en 2: 

- Lespakket Madame Poubelle: dit pakket hebben alle basisscholen in Nijmegen ontvangen in 

januari 2017. Het brengt duurzaamheid op een laagdrempelige manier onder de aandacht 

van kleuters.  

- Marant heeft een leskist ‘Duurzaamheid’ beschikbaar, speciaal voor deze doelgroep. 

 

Groep 3 en 4: 

- Deelnemende scholen ontvangen van Wecycle heeft een zoekplaat en digitaal een kleurplaat. 
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Groep 5 tot en met 8: 

- Deelnemende scholen ontvangen van Wecycle voor de bovenbouw groepen een doeblad. 

- Marant heeft een leskist Recycling beschikbaar voor dit niveau. 

- Breng met de bovenbouw eens een bezoek aan de Dar of de ARN, om te zien wat er met 

afval gebeurd en hoe afval een herbestemming kan krijgen. 

- Breng een bezoek aan de modelwoning Circulaire Economie, waarin leerlingen met andere 

ogen leren kijken naar de spullen die zij bezitten.  

-  

 

 

Jekko inzamelboxen 

Per mail ontvang je van Wecycle een bevestiging van deelname, informatie 

over de voortgang van de actie en krijg je de mogelijkheid om Jekko 

inzamelboxen voor thuis te bestellen. 

 

 

 

 

Inschrijven, vragen en informatie 

Inschrijven kan tot vrijdag 22 december. Dat doe je door een mail te sturen naar De Bastei via 

nme@debastei.nl. Vermeld bij je inschrijving de naam en adresgegevens van de school en wie de 

contactpersoon is. Dan komt alle benodigde informatie en materialen op de juiste plek terecht.  

 

Heb je nog vragen, wens je meer informatie of wil je een uitgebreider verdiepingspakket? Neem dan 

via bovenstaand mailadres contact op met Robin Kop.  

 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes toe! 
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