PAPIER & KARTON
IN DE KLAS

NATUURLIJK, EEN SPREEK
BEURT OF WERKSTUK
OVER PAPIER EN KARTON!

Het is jouw beurt. De juf of meester heeft je gevraagd
een spreekbeurt voor de klas te houden of om een
werkstuk te schrijven. Dat begint met het bedenken
van een onderwerp. Wat denk je van papier en karton?
Er valt veel over te vertellen!

Folder Natuurlijk
Papier & Karton
Leuk om uit te delen
na je spreekbeurt.

Papier en karton bestaan al duizenden jaren en zijn
overal om ons heen te vinden. Waarin zit de hagelslag
die je op je brood doet? En die bestelling die je per post
ontvangt? Hoeveel boeken, schriften en knutselpapier
zijn er op school te vinden? En hoeveel wc-papier zal er
op één schooldag doorheen gaan?

ALLES VOOR JE SPREEKBEURT!
Op papierenkarton.nl/kids/ vind je alle informatie voor in je
spreekbeurt of werkstuk. We hebben zelfs een Powerpoint voor
je klaarstaan en animaties om tijdens je spreekbeurt te laten
zien. Enige wat jij nog hoeft te doen, is bedenken wát je precies
over papier en karton wilt vertellen en hiervan je eigen verhaal
maken.
ONDERWERPEN WAAROVER JE HET KUNT HEBBEN
• De geschiedenis van papier
• Hoe papier en karton in een fabriek worden gemaakt
• Producten, soorten of eigenschappen van papier en karton
• Duurzaamheid en recycling van papier en karton

Meer weten?
Check onze website
of Insta-account

Poster Kringloop Papier
& Karton Om tijdens
je spreekbeurt te
bespreken of om in je
werkstuk op te nemen.

Animaties De wereld van Papier &
Karton Even niet praten maar wat
laten zien? Neem dan een van onze
animaties op in je spreekbeurt.

ALLE INFORMATIE, DE FOLDER, POSTER
EN ANIMATIES VIND JE OP ONZE SITE:
WWW.PAPIERENKARTON.NL/KIDS

KLASSETV OVER PAPIER & KARTON
Speciaal voor scholen hebben we samen
met KlasseTV een lespakket over papier
en karton gemaakt. In vier video’s, met
opdrachten en door quizzen leer je van
alles over papier en karton. Vraag je juf of
meester om deze leuke lessen te geven.
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