
 

 

 

 

Beste leerkracht, 

 

Suske en Wiske springen mee op de klimaatkar. Wees gerust, ze vragen niet aan jouw leerlingen om op 

donderdag mee te gaan betogen voor het klimaat. Wat willen ze dan wel? Ze willen kinderen bewust 

maken van plastic afval en hen warm maken om de plasticsoep mee te bestrijden.  

Daarom bedachten ze in hun nieuwe album ‘Lambik Plastiek’ (dat vanaf 13 maart te koop is) zelf een 

oplossing om de plasticsoep op te ruimen. En ze maakten bij hun nieuwe strip een extra dossier rond de 

plasticsoep. Daarvoor konden ze rekenen op de medewerking van The Ocean Cleanup en SEA LIFE.  

Wat je nu in handen hebt is een lesbrief bij het stripalbum. Daarin staan drie lesideeën om als leerkracht 

met het album aan de slag te gaan in de klas. De lessen zijn geschikt voor de laatste graad van de lagere 

school. Al het nodige lesmateriaal vind je op www.standaarduitgeverij.be/lambik-plastiek-in-de-klas  

Veel leerplezier! 

 

PS Wist je dat SEA LIFE een aantal Beach Cleanups organiseert op de stranden van Blankenberge en 

Scheveningen? Een leuk idee voor een klasuitstap, niet waar? Hou zeker hun website in de gaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesidee 1 

Werkblad met vragen waarvan de antwoorden te vinden zijn in het stripalbum ‘Lambik Plastiek’.  

Start met oriënterende vragen. Laat daarna de leerlingen de antwoorden op de gestelde vragen 

zoeken in hun strip. Eindig met reflectie door hen zelf een uitvinding te laten bedenken.  

Zie uitwerking in document ‘Werkblad Lambik Plastiek’ en de bijhorende oplossingensleutel. 

Lesidee 2 

Laat de leerlingen zelf een kunstwerk of gebruiksvoorwerp creëren met plastic afval. 

Lesidee 3 

Laat de leerlingen een journaalitem maken aan de hand van deze webquest: 

https://maken.wikiwijs.nl/70272/Plastic_Soep 

Je kan deze opdracht ook laten uitvoeren zonder de webquest. Laat de leerlingen info uit de strip in 

een journaalfragment verwerken. Mogelijke items: verhaal uitvinding Barabas, ontdekking 

plasticsoep, verhaal van The Ocean Cleanup, … 

https://www.standaarduitgeverij.be/suske-en-wiske-willen-de-plasticsoep-weg/
http://www.standaarduitgeverij.be/lambik-plastiek-in-de-klas
https://maken.wikiwijs.nl/70272/Plastic_Soep

