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WAT HEB JE NODIG?
MAFFE MODESHOW

 • Materialen zoals plastic zakken, kurken, 

doppen, blikjes, oud papier, folders, 

flesjes, knopen, ijsstokjes, touw

 • Lijm

 • Scharen

 • Eventueel papier en potloden
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#01

WAT MOET JE DOEN?
MAFFE MODESHOW

Iedereen maakt een kledingstuk van de verzamelde materialen.  
Denk bijvoorbeeld aan een grappige hoed van oud papier, een riem 
van gevlochten touwen of een shirt van een versierde plastic zak. 

Bedenk welk kledingstuk je wilt maken. Maak eventueel vooraf een 
schets van je ontwerp.

Knutsel je kledingstuk in elkaar.

Klaar? Tijd voor de Maffe Modeshow! 

Doe je kledingstuk aan of op. Loop er langzaam mee heen en weer. 

Maak de modeshow compleet met een presentator. Vertel hoe de 
creaties eruitzien en waar ze van zijn gemaakt.

Vergeet geen foto’s te maken om deze show vast te leggen.
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WAT HEB JE NODIG?
OPRAAPKUNSTWERK #03

 • Eventueel een computer, laptop of tablet 

 • Materialen zoals kurken, doppen, knopen, 

blikjes, oud papier, flesjes, lege doosjes of 

potjes, ijsstokjes

 • Lijm

 • Scharen
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60



WAT MOET JE DOEN?

#03

Kurt Schwitters was een ‘opraapkunstenaar’. Hij raapte zwerfafval 
van straat op en maakte er collages van. 

Maak een vrolijke collage van materialen die veel mensen als afval 
zien. Laat je inspireren door kunstwerken van Kurt Schwitters op 
internet of bekijk het voorbeeld hiernaast.  

Maak een bijschrift bij jouw kunstwerk. Zet erop hoe je creatie heet, 
wat je kunstwerk voorstelt en vergeet je eigen naam er niet op te 
schrijven.

Maak een tentoonstelling van alle kunstwerken. Iedereen mag jullie 
tentoonstelling komen bewonderen!
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WAT HEB JE NODIG?
AFVAL? NEE, EEN ROBOT! #06

 • Materialen zoals kurken, doppen, knopen, 

blikjes, oud papier, flesjes, lege doosjes of 

potjes, ijsstokjes

 • Materialen om de robot mee te versieren 

zoals wiebeloogjes, kralen of stickertjes

 • Grote vellen papier of stukken behangpapier

 • Lijm of doorzichtig tape

 • Scharen
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WAT MOET JE DOEN?

#06

Neem een vel papier of stuk behangpapier. 

Leg op het papier een grote afvalrobot neer, gemaakt van de 
verzamelde materialen. Als alle onderdelen goed liggen, dan plak je 
ze vast.

Je kunt deze activiteit ook gezellig met z’n tweeën doen!
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WAT HEB JE NODIG?
PETFLESSENPRET

#07

 • Lege petflessen met dop (circa tien stuks)

 • Bal

 • Touw/lint of stoepkrijt

 • Eventueel water/zand
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WAT MOET JE DOEN?

#07

Stel de petflessen op als ‘bowlingkegels’. Vul ze eventueel met een 
laagje water of zand.

Bepaal de afstand tussen de kegels en de spelers. Trek hier een lijn 
met stoepkrijt (buiten) of leg hier een touw of lint neer (binnen). 

Alle spelers mogen drie keer met de bal naar de ‘kegels’ rollen. 
Hoeveel kegels zijn er omgevallen?

Je kunt dit spel ook in teams spelen.
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WAT HEB JE NODIG?
PIMP JE BAK

#10

 • Wit papier

 • Kleurpotloden

 • Plakband
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WAT MOET JE DOEN?

#10

Heb jij wel eens goed gekeken naar afvalbakken? Veel zijn er toch 
saai? Het is leuker om je afval weg te kunnen gooien in een mooie, 
kleurrijke afvalbak!

Maak een poster om op een saaie afvalbak te plakken. Laat op je 
poster zien voor welk afval de afvalbak is bedoeld: papier, fruitafval 
(gft), restfafval of plastic, blik en drankpakjes (pmd). 

Is je kleurrijke tekening klaar? Zet dan ook een pakkende spreuk 
op je poster. Daarmee motiveer je mensen om jouw afvalbak te 
gebruiken.

Komen de beste en mooiste ontwerpen écht te hangen op de 
afvalbakken van de bso of thuis?
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WAT HEB JE NODIG?
MUSSENMELKPAKHUIS #11

 • Lege melkpakken (kartonnen pakken van 

één liter of een halve liter; één per kind)

 • Scharen

 • Touw/draad

 • Plakband

 • Verf en kwasten of gekleurd papier en lijm

 • Eventueel vogelvoer
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WAT MOET JE DOEN?

#11

Neem een leeg melkpak en spoel het nog even om.

Plak de bovenkant van het pak met een plakbandje dicht.

Knip aan een zijkant een gat uit het melkpak. 

Verf het vogelhuisje in vrolijke kleuren. Je kunt het ook beplakken 
met gekleurd papier.

Gebruik je het huisje ook als voederplaats voor vogels? Vul de 
bodem van het pak dan met een laagje vogelvoer.

Maak een gaatje aan de bovenkant van het pak. Rijg er een draad of 
touw doorheen. Hiermee hang je je huisje buiten aan een boomtak.
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WAT HEB JE NODIG?
EEN TWEEDE LEVEN #14

 • Materialen zoals blikjes, petflessen, 

doppen, glazen flesjes, kurken, restjes stof, 

stukjes wol, gekleurd touw, doosjes

 • Lijm

 • Scharen

 • (Gekleurd) papier

 • Viltstiften

 • Eventueel een computer/laptop of tablet 
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WAT MOET JE DOEN?

#14

Wist je dat je van een oude fietsband een stuiterbal kunt maken? 
En dat je een oude spijkerbroek kunt omtoveren tot een tas? Of wat 
dacht je van een kleurrijke armband van stukjes elektriciteitsdraad 
en tape? Of een onderzetter van kurken? Afval is niet waardeloos! Je 
kunt er nog veel handige dingen van maken. 

Bedenk wat jij wilt maken van het materiaal dat verzameld is. Let op: 
maak er iets van wat je weer opnieuw kunt gebruiken. Voor inspiratie 
en ideeën kun je ook op internet zoeken. 
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WAT HEB JE NODIG?
CREATIEF MET GLAS #19

 • Lege, schone glazen potjes en/of flessen

 • Lijm

 • Scharen

 • Stukjes wol/draad of gekleurd touw

 • Gekleurd vloeipapier

 • Watervaste stiften
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WAT MOET JE DOEN?

#19

Een leeg glazen potje of een glazen fles kun je in een glasbak gooien.  
Maar ... je kunt er ook nog iets moois van maken! 

Ga creatief aan de slag met glas. Je kunt een van onderstaande  
ideeën gebruiken of zelf iets bedenken.

Maak een vaas door een glazen fles met lijm in te smeren en er  
vervolgens gekleurde draden rondom te wikkelen.

Maak een houder voor een waxinelichtje door stukjes gekleurd  
vloeipapier met lijm op een glazen potje te plakken.

Maak een pennenhouder door met watervaste stiften een  
glazen potje te versieren.
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WAT HEB JE NODIG?
BLIKJESCONTACT

#20

 • Eventueel een computer/laptop, tablet of 

mobiele telefoon

 • Lege, schone conservenblikjes

 • Scharen

 • Touw

 • Spijkers

 • Hamer
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WAT MOET JE DOEN?

#20

Zoek eventueel op internet het filmpje van Schooltv over een  
blikjestelefoon. Je vindt dit filmpje met de zoekterm:  
‘blikjestelefoon schooltv’.

Bekijk het filmpje of bekijk deze foto van de blikjestelefoon goed.

Maak in tweetallen een coole blikjestelefoon. Test de telefoon samen.  
En, werkt jullie telefoon? Tip: je kunt de blikjes ook versieren!

1

2

3

BLIKJESCONTACT



WAT HEB JE NODIG?
AFVALSCHILDERIJ

#28

 • Materialen zoals kurken, doppen, knopen, 

blikjes, oud papier, flesjes, lege doosjes of 

potjes, ijsstokjes

 • Lijm

 • Scharen

 • Grote vellen papier

 • Eventueel een computer, laptop of tablet

 • Afbeeldingen van beroemde schilderijen 

(kan ook via internet)
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WAT MOET JE DOEN?

#28

AFVALSCHILDERIJ

De Britse kunstenares Jane Perkins maakt beroemde schilderijen 
na met gevonden voorwerpen. Ze gebruikt onder andere kapot 
speelgoed, kralen, schelpen en knopen. Zoek eventueel op internet 
naar afbeeldingen van kunstwerken van haar.

Kies een beroemd schilderij. Maak dit schilderij na in de stijl  
van Jane Perkins of laat je inspireren door het voorbeeld hiernaast.

Tip: hang een afbeelding van het beroemde schilderij naast  
jouw kunstwerk. Kijk door je oogharen naar beide schilderijen.  
Lijken ze op elkaar?
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