Bedankt voor je deelname aan de Voorleesactie!
Op vrijdag 9 oktober 2020 is het de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Op meer dan
4000 basisscholen, kinderopvangcentra en bibliotheken wordt voorgelezen. Door leerkrachten,
wethouders, grootouders, duurzame professionals en studenten van 18 pabo’s! Het voorleesboek
‘De wereld van kleding’ is geschreven door enthousiaste pabo-studenten. Basisschoolleerlingen
maakten prachtige tekeningen. Er staan ook verhalen over vroeger in het boek van de Grootouders
voor het Klimaat, waardoor de Voorleesactie goed aansluit bij de Kinderboekenweek.
Thema
Wist je dat de gemiddelde kledingkast in Nederland maar liefst 50 ongedragen kledingstukken telt?
Zonde, want er zijn veel nieuwe grondstoffen, water, chemicaliën en energie voor gebruikt. Mede
daarom duiken we dit jaar in het thema kleding!
Wat ga je doen?
Kies een verhaal uit dat geschikt is voor de kinderen aan wie je voorleest. Je vindt in het boek
verhalen voor de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool. Na het voorlezen ga je in
gesprek met de kinderen. Om je te helpen, hebben we in het boek alvast na elk verhaal een
mogelijke vraag geplaatst om het gesprek mee te starten. Zo ben je zo goed als klaar met de
lesvoorbereiding! Reken op ongeveer 45-60 minuten voor het voorlezen en het gesprek samen.
Het boek is een cadeau voor de school, dus overhandig je het boek na het voorlezen aan de school?
Voor jou staat op www.dewereldvankleding.nl een digitale versie van het boek klaar.
Verder aan de slag
In het boek staan praktische, volledig uitgewerkte lessen. Bijvoorbeeld over kleding verven, over je
kledingkast en een proef, om te leren waar kleding van wordt gemaakt.
Laat zien hoe de Voorleesactie door heel Nederland verloopt!
Stuur je ons via sociale media een foto van de Voorleesactie of een mooie quote van de kinderen
met de hashtag #dagvandeduurzaamheid? Tag ook @Duurzame PABO en @Eco-Schools Nederland
(Facebook), @DuurzamePABO en @EcoSchoolsNL (Twitter) of @ecoschoolsnl (Instagram) in je
bericht. Of mail naar voorleesactie@dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl
Wij wensen je veel voorleesplezier en zien je reactie graag tegemoet!
met vriendelijke groet,
Danielle Schouten en Ruth Pasternak
namens Duurzame PABO, SME en het hele team van de Dag van de Duurzaamheid!
Het boek ‘De wereld van kleding’ is mede mogelijk gemaakt door:

