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Lagere school - Introductie

Het verhaal

Benodigdheden

Na het verzorgen, koken en ‘gewetenschap’ is het tijd om wat te knutselen! 
We knutselen iets leuks, zodat we er nadien ook nog veel plezier aan heb-
ben. Dankzij onze hulp heeft Luk Down, de nonkel van Tijn, extra veel afval 
uit de oceaan gehaald. Hij heeft wat van dat afval aan ons bezorgd. Of 
zo gaan jullie, als  ouder, dit toch over brengen. :) 

Onze expert in afvalverwerking brengt ons op en-
kele leuke ideeën. Maar hij geeft ze niet zomaar… 
oh neen, hij laat natuurlijk een raadsel achter 
voor die kleine helden… Verstoppen jullie de 
documenten vlak bij de PMD-zak? Zo kunnen 
de kinderen deze vinden. Het zou ook fijn zijn 
moest je een doos met (bijna) al het mate-
riaal klaar zetten, zodat het lijkt dat deze werd 
toegezonden door de nonkel. Laat ons weten 
voor welk knutselidee jullie zijn gegaan!

Luk Down, de nonkel van Tijn, heeft 
dankzij jullie hulp extra veel afval uit de 
oceaan kunnen halen. Hij is een expert 
in afvalverwerking en hij brengt ons op 
enkele leuke ideeën om met het afval 
aan de slag te gaan.

Maar voor jullie zijn goede ideeën te 
weten komen, moeten jullie zijn raadsel 
nog weten op te lossen… het raadsel 
onthult de verstopplek
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• allerlei afval: een (schoen)doos, 
karton, kroonkurken, stokjes, lege 
flessen, papier, flessendopjes)

• 10 wasknijpers
• meetlat
• Touwtje
• schaar
• stiften / verf
• lijm
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Hallo helden van aKadeemi,

Bedankt voor jullie hulp in de zoektocht naar oplossingen voor het afval-
probleem in de oceanen. Met al dat extra afval kunnen we leuke dingen 
maken! Ik stuur jullie een pakketje afval op. Als je graag nog meer afval 
wil, laat het gerust weten!

Ik heb voor jullie enkele leuke ideeën om met het afval te maken.
Maar eerst eens testen of jij wel weet waar al het afval precies naartoe moet…
Als je de antwoorden juist hebt, kom je de verstopplek van mijn ideeën te weten!

Succes met alles! Vergeet me geen foto te sturen. 

www.akadeemi.be

1   Raadsel

In dit park wordt gerecycleerd (13)Wat als rest is en weggegooid wordt (5)

Wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur (8)

Een afkorting voor het afval van plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen 
en drankkartons (3)

Een donkerbruin tot zwart, kruimelig 
product dat bestaat uit plantaardige 
resten groenten, fruitschillen, grasmaaisel, 
bladeren en snoeihout (7)

Wordt gebruikt om de bodem vruchtbaar te maken (4)
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Nu alle wedstrijden afgelast zijn, kunnen we voor de 
papa’s onder ons misschien wat voetbal in huis halen :)  

Eventjes de wasknijpers lenen en scoren maar!

2   was-kicker

• een (schoen)doos
• 4 stokjes (saté stokjes, 

stokjes van de chinees, 
stokjes om plantjes recht 
te houden in de tuin, 
rechte takjes…)

• 10 wasknijpers
• meetlat
• schrijfgerief
• schaar (iets scherp om 

gaatjes in de doos te 
maken)

• Stap 1: Verzamel al de benodigdheden en wees creatief. Als 
je iets niet hebt, wat kan je dan in de plaats gebruiken?

• Stap 2: Meet de lengte van de doos en verdeel deze in 5 
gelijke delen. M.a.w. Als je doos 20 cm lang is, dan moet je 
om de 4 cm een stokje plaatsen. Teken een streepje op de 
plek waar het stokje ongeveer moet komen.

• Stap 3: Bepaal hoe hoog je stokje moet komen: Hang een 
wasknijper aan een stokje. Hang deze met de langste kant 
naar beneden. Houdt het stokje met de wasknijper naast de 
doos en kijk hoe hoog het stokje moet komen. De onder-
kant van de wasknijper moet een klein beetje van de grond 
komen. Teken op je doos waar ergens het stokje moet 
komen. Meet het hoogte van dit streepje en teken over op 
elke plek waar een stokje moet komen.

• Stap 4: Maak nu gaatjes waardoor het stokje past. Let er 
op dat je de gaatjes niet te groot maakt, want dan gaat je 
stokje los komen.

• Stap 5: Maak aan elke korte zijde van de doos een groot 
gat voor de doelen. Dit gat maak je telkens in het midden 
onderaan.

• Stap 6: Steek de wasknijpers op de stokjes. De stokjes het 
dichts bij het doel, hebben twee wasknijpers nodig (dit zijn de 
verdedigers). Op de andere stokjes komen telkens 3 wasknijpers.

• Stap 7: Nu nog een balletje en jullie kunnen spelen!

Wat heb je nodig?

Wat moet je doen?



Is het bij jullie de laatste dagen ook zo 
stil thuis? We dachten eerst een drum-
stel in elkaar te steken, maar kwamen 
een leuker alternatief tegen!

Met deze castagnettes bouw je in een 
handomdraai een dansfeestje!

3   Kliekiedieklak 

• karton
• schaar
• 4 kroonkurken

• schrijfgerief
• stiften / verf
• lijm

• Stap 1: Verzamel al de benodigdheden en wees creatief.  
Als je iets niet hebt, wat kan je dan in de plaats gebruiken?

• Stap 2: Teken de vorm van je castagnette op het karton en knip uit.
• Stap 3: Versier je karton langs de buitenzijde (je kan hem ook langs 

binnen versieren!!)
• Stap 4: Kleef nu de kroonkurk langs de binnenzijde aan beide 

kanten van het karton.
• Stap 5: Klaar! Tijd voor een feestje en veel lawaai.

Wat heb je nodig?

Wat moet je doen?
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Poging tot het Jaws liedje op papier te krijgen. Check!

4   Tuduum tuduum

• Lege fles
• Kinder Suprise eitje of iets gelijkaardigs
• Permanente stiften
• Lijm
• Koortje
• Eventueel een kraal

• Stap 1: Verzamel al de benodigdheden en wees creatief.  
Als je iets niet hebt, wat kan je dan in de plaats gebruiken?

• Stap 2: Snij de mond van de haai uit de fles
• Stap 3: Versier je fles en het Kinder eitje door deze in te kleuren
• Stap 4: Neem het Kinder Suprise eitje en maak er een gaatje in 

zodat het koortje er door kan. (vergeet eventueel je kraal niet)
• Stap 5: Lijm het koortje vast langs binnen, wacht even tot deze 

droog is en hop. Fun fun fun!

Wat heb je nodig? Wat moet je doen?
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Einde
Jullie hebben er nu ‘nieuw’ en vooral super origineel speelgoed bij. Hopelijk beleven jullie er veel 
plezier mee. Deel zeker een leuke foto op de Facebookpagina van aKadeemi of op onze 
Instagram pagina. Geen social media kanalen? Geen probleem, wij hebben ook een 
e-mailadres: info@akadeemi.be.

Laat ons zeker weten wat jouw kleine held van deze activiteit vond! 

Nieuwsgierig naat het volgend avontuur?
Wegens het aflassen van een heleboel (sport)wedstrijden, hebben we nood aan een nieuw 
tornooi. Want hoe gaan we anders bepalen wie de beste is? We organiseren de binnen-huis-spelen 
2020! Iedereen kan deelnemen. 

Wil je op de hoogte blijven van de volgende avonturen schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief of volg 
onze social media kanalen Facebook & Instagram!

Veel speelplezier,
Nathalie & Yannick
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Klaar om je adem even in te houden, je bibberende 
hand onder controle te krijgen en volledig Zen aan 
deze opdracht te beginnen? 

Wij niet zo eigenlijk, veel geluk!

5   Valtie of nie 

• lege fles
• veel saté stokjes (of rietjes)
• 10tal flessendopjes
• stiften
• schaar (iets scherp om gaatjes 

in de doos te maken)

• Stap 1: Verzamel al de benodigdheden en wees creatief. Als je iets niet hebt, 
wat kan je dan in de plaats gebruiken?

• Stap 2: Kleur de satéstokjes in met stift. Per speler heb je 1 kleur nodig.
• Stap 3: Snijd een fles door, zodat je deze ondersteboven kan laten staan 

zonder dat deze omvalt.
• Stap 4: Maak voldoende gaatjes in de fles. Ze moeten helemaal niet mooi onder 

elkaar of naast elkaar staan. Kies een zone, waarin je de gaatjes maakt. Bovenaan 
in de fles komen de dopjes, dus daar hoeven geen gaatjes te komen.

• Stap 5: Steek de dopjes allemaal in de fles en steek vervolgens de stokjes 
willekeurig door de gaatjes. Draai de fles nu om. Het spel staat klaar! Trek om 
beurten een stokje uit de fles en probeer zo weinig mogelijk dopjes te laten vallen.

Wat heb je nodig? Wat moet je doen?
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