Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Potlood of
pen, wit
vel papier,
internet

Een duik in de
Noordzee

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom afval in de
Noordzee een probleem is en
wat eraan gedaan wordt.
1

Naar de Noordzee!
Noem om de beurt een reden waarom mensen in
Europa op vakantie zouden moeten gaan naar de
Noordzee. Stop pas als de argumenten op zijn.
Schrijf jullie beste 2 redenen op.
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•

In de Noordzee leven
bijzondere dieren, zoals
haaien, kreeften, roggen
en zeehonden.

•

De Noordzee is het
grootste natuurgebied van
Nederland.

•

In de Noordzee leeft de
noordkromp, dat is een
soort schelp die wel 400
jaar kan worden.
		
Op de bodem van de
Noordzee liggen veel
oude visnetten. Omdat
die zo zijn ontworpen dat
ze goed tegen zeewater
kunnen, vergaan ze niet.

•
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Onderzoek
van Janouk

•

Sommige van die
‘spooknetten’ liggen er al
honderden jaren.		

•

Zeedieren kunnen
verstrikt raken in de oude
vislijnen, haken en netten.

•

De Noordzee begint in
Noord-Frankrijk en loopt
door tot aan Noorwegen.

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met het woord: “Noordzee”.
2. Kies het filmpje met de titel:
“Duikers maken de bodem van de Noordzee
schoon”.
3. Bekijk het filmpje.

Teken een
visje bij iets
dat je nog
niet wist.
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Opruimen
Waarom is het lastig om de spullen op te ruimen
die boten verliezen? Bedenk wat je allemaal
nodig hebt om afval van de bodem van de zee te
halen.

Er leven veel haaien in de
Noordzee, zoals de haringhaai

Schrijf hieronder op wat je allemaal nodig hebt.

Help
Afval op de bodem van de zee zie je niet.
En mensen hebben er niet direct last van.
Daarom duurt het vaak lang voor het wordt
opgeruimd. En het opruimen kost tijd,
moeite en geld, zoals je bij 4 hebt ontdekt.

Maak samen een actieposter voor het
schoonhouden van de Noordzee.
Bedenk een zin of slogan die mensen
makkelijk onthouden, zoals: Noordzee
schoon, doe het gewoon! Schrijf, teken of
plak jullie zin of slogan op een wit vel.
Je mag er plaatjes bij plakken.

Gebruik dit vak als kladblok.
Waar denk je aan bij de Noordzee? Welke toffe zinnen
kunnen jullie bedenken?
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Hang de poster op
Presenteer jullie actieposter aan kinderen uit je
klas of aan kinderen uit een andere groep.
Leg uit hoe jullie op het idee kwamen.
En waarom het belangrijk is dat veel mensen
jullie actieposter zien.

Als je nog niet klaar bent met de Noordzee
Zoek meer informatie over de noordkromp. Of kies een
ander bijzonder Noordzeedier.

Toekomst-tip
van Janouk
Loop je op het
strand, of gewoon
ergens in de
natuur?
Pak dan een
stukje zwerfafval
op en gooi het
netjes weg!
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