Challenge #7 Gezonde Oceanen, zeeën en rivieren
Heb jij dat ook, dat je je soms zorgen maakt over de koralen en de dieren in de oceaan?
Heb jij dat ook, dat je je soms zorgen maakt over het plastic afval dat we terugvinden in de oceanen?
Heb jij dat ook, dat je je afvraagt waarom mensen nog zoveel plastic gebruiken terwijl het ook anders kan?
Heb jij dat ook, dat je soms onmacht voelt, terwijl jij de toekomst hebt?!
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Een betere wereld voor jou en mij

Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
De afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we zes challenges gehad over verschillende werelddoelen.
Bij de nieuwe Challenge #7 gaan we in op Werelddoel 14: Gezonde oceanen, zeeën en rivieren.
De oppervlakte van de aarde bestaat voor een heel groot deel uit water, ongeveer 70%. In Nederland
heeft bijna iedereen wel een rivier, vijver of slootje in de buurt. Zonder water zou er ook geen gezonde
lucht zijn. Want de oceanen nemen veel CO2 op en ze zorgen voor een groot deel van onze zuurstof.
Het water wordt over de hele wereld steeds minder schoon. In de oceanen zwerft een enorme
hoeveelheid plastic, dat noemen we de plastic soep. Daar worden veel dieren de dupe van. Die zien het
verschil niet tussen plastic en eten. Er worden steeds meer dieren gevonden met plastic in hun buik. Dat
moet anders. Gelukkig wordt plastic in Nederland steeds meer vervangen door andere materialen.
In dit filmpje vertelt Abel meer over Werelddoel 14: Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
Werelddoel 14: Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
In Challenge #7 vragen we je om mee te denken over wat jij voor jezelf en in je omgeving kunt doen om
ervoor te zorgen dat we meer gezonde oceanen, zeeën en rivieren krijgen. Het helpt hierbij om minder
plastic te gaan gebruiken. Daarom willen we je vragen om mee te denken over hoe jij zelf minder plastic
kunt gaan gebruiken, zowel thuis als op school. En hoe we de oceanen gezond kunnen houden. Verwerk
je beste ideeën in een filmpje, foto, boek, bouwwerk, lied of rap, alle ideeën zijn welkom. Op de website
https://www.hb-atelier.online/leerlingen/challenges/ lees je meer hierover. De ideeën worden
beoordeeld op originaliteit/creativiteit in uitvoering en inhoud. En je kunt weer leuke prijzen winnen.
Aanmelden
Doe je mee? Tot 21 april 2022 kun je jezelf of je groep aanmelden voor Challenge #7.
Aanmelden kan individueel of per groep.
Je kunt ook deelnemen aan de online workshops en gastsprekerslessen. Deze vinden plaats van 13 mei
2022 tot en met 17 juni 2022. Je krijgt dan les over onder meer over het leven in de oceanen (maritieme
leven), het gebruik van plastic en de plastic soep in de oceanen en moderne alternatieven voor plastic.
Je wordt begeleid door begeleiders van plusklassen in het HB Atelier en er worden gastsprekers
uitgenodigd. Kortom, het belooft weer een mooie Challenge te worden. Doe je ook mee?
Stuur jouw beste idee voor Challenge #7: Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
voor 23 juni 2022 naar HBchallenge@passendonderwijsthuis.nl

De Challenges van het HB Atelier zijn vooral bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het
basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Veel succes!

Het HB Atelier is een initiatief van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
30 06 (SWV PO 30 06). Meer- en hoogbegaafdheid is een van de speerpunten
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