Deze week gaan we een
project doen over
duurzaamheid.
Wie weet wat dit is?

Dat is goed
voor het
milieu.

Klopt, maar het heeft met
nog veel meer te maken.

Zelf papier
maken
Daarom letten we bij het
nemen van beslissingen
goed op de 3 P's.
Die P’s staan voor 3 Engelse
woorden.

Bij het maken van nieuwe producten wordt er niet alleen
rekening gehouden met milieu, maar ook met dieren en
mensen.

People betekent mensen.
Alle mensen hebben recht
op scholing, vrijheid en
goede werkomstandigheden.
Oplossing puzzel: recycle

PUZZEL
PUZZEL

Planet betekent planeet.
Onze planeet is de aarde.
Mensen leven door gebruik
te maken van de aarde.
Met de aarde moet je
dus zuinig omgaan,
want we moeten er nog
heel lang mee doen!

Profit betekent winst.
Geld is heel belangrijk,
maar winst maken mag
niet ten koste gaan van
andere mensen of de
aarde.

Als we altijd rekening houden
met deze drie P's, zorgen we
voor een gezonde en
gelukkige toekomst voor
iedereen.

Zelf kun je ook meehelpen aan duurzaamheid. Door je afval te scheiden
kunnen materialen weer gebruikt worden voor nieuwe producten.
Zo is er minder afval en dat is beter voor de aarde. Wat zit in de inzamelbakken?
Per inzamelbak houd je 1 letter over. Deze letters vormen een woord.

Wat heb je nodig?
1) Oude krant
2) Afwasteiltje
3) Water
4) Lepel
5) Spatdeksel (of een zeef
met platte bodem)
6) Theedoek
Wat moet je doen?
Scheur een krantenpagina in
kleine snippers en doe de snippers
in het afwasteiltje.
Vul de teil voor de helft met water. Laat de snippers 1 dag staan.
Roer de snippers met de lepel
goed door het water totdat er een
brij ontstaat.
Neem de spatdeksel en doe deze
in de brij.
Haal de spatdeksel voorzichtig
omhoog met wat brij erop
Laat de spatdeksel boven de teil
uitlekken
Beweeg de spatdeksel zachtjes
om de brij te verspreiden en laat
de brij uitlekken.
Nu heb je een vel papier!
Leg het vel op een theedoek.
Hang de theedoek met het vel
papier erop te drogen.
Na 2 dagen kan je het vel van de
theedoek trekken en heb je een
nieuw vel papier.
Wil je weten wat er gebeurt?
Kijk dan op www.C3.nl/kids onder
Proefjes.
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Tip

gde
Doe eens gedroo
jes
bloemen, blaad
of gekleurde
de brij!
woldraden door
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