Tech is te gek!
Goed nieuws, de Tech-is-te-gek
middagen zijn terug!

DUURZaamHeid

We hebben weer een super coole Tech-is-te-gek middag georganiseerd voor alle
kinderen van Basisschool het Zeggelt, locatie Benthemstraat. Binnenkort volgt deze
workshop uiteraard ook voor alle kinderen van Het Zeggelt, locatie Meeuwenstraat.
Deze Tech-is-te-gek middag zal volledig in het teken staan van het thema Textiel en
Duurzaamheid. Dit betekent dat we dit keer gaan recyclen! Tijdens de workshop, in
samenwerking met Oyfo Kunst en Techniek, werken we zelfs met lokaal gerecyclede
textiel. Dus wie weet knutsel je ongemerkt met je eigen oude spijkerbroek.

TECH-IS-TE-GEK

mIDDaG

Waar en wanneer?

Benieuwd wat we gaan doen? We gaan een te gekke dromenvanger maken! Natuurlijk
mag deze ook geheel geupcycled worden door er elementen zoals lichtjes aan toe te
voegen, persoonlijke accessoires aan te bevestigen en (bovenbouw)kinderen kunnen er
zelfs materialen in solderen.

Locatie: BSO KLIK, Hoge Bothofstraat 39B
Woensdag 25 april, van 13.30 tot 14.30 uur
De kinderen mogen om 14.30 uur
opgehaald worden bij BSO Klik.

Naast dat het recyclen van (on)gebruikte materialen natuurlijk super leuk is om te doen
willen we dit keer ook meer bewustwording creëren van de vervuiling van het milieu
door de mode-industrie.

Deze middag is gratis
(incl. drinken en fruit).

Aanmelden

Wist je bijvoorbeeld dat...
•
•
•
•

U kunt uw kind(eren) aanmelden door te mailen
naar r.luchtmeijer@kinderdomein.nl. Zodra
uw aanmelding door ons bevestigd wordt per
e-mail, is uw kind of zijn uw kinderen verzekerd
van deelname. Aanmelden kan tot maandag 23
april, 17.00 uur. Vermeld hierbij de volgende
gegevens: Naam, klas en telefoonnummer.

je 175x in bad kan voor de productie van 1 gewoon wit t-shirt en een spijkerbroek?!
om een katoenen t-shirt te maken, we 2700 liter water nodig hebben?
de Nederlandse modesector jaarlijks 21,5 miljoen kledingstukken overhoudt?
naar schatting 1,23 miljoen nieuwe, maar onverkochte kledingstukken
jaarlijks worden vernietigd?

Let op: er kunnen max. 25 kinderen meedoen.
Meld uw kind(eren) daarom
snel aan. Vol is helaas vol.

Doe jij mee?
Alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor aanmelden.
De kinderen uit alle groepen worden opgehaald uit de klas om vervolgens gezamenlijk
naar BSO Klik te lopen. Bij binnenkomst gaan we eerst even lekker wat drinken en
fruit eten. Vervolgens gaan we met de workshop van start.

KINDERDOMEIN
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De modeindustrie is de op 1 na
grootste vervuiler ter wereld.
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