Madame Poubelle is een grappige fictieve figuur die in vuilnisbakken (in het Frans: poubelles)
weggegooide spullen vindt en mee naar huis neemt. Madame Poubelle kan alles (her-)gebruiken.
‘Er zit altijd iets in om over na te denken, of iets, dat ik heel goed kan gebruiken’, zegt ze.
Madame Poubelle maakt de wereld een beetje leuker.
Bovenstaande is het uitgangspunt van het prentenboek
“Madame Poubelle”, geschreven/ getekend door Clémence
Leijten (Uitgave Joleijt Joris Leijten), met 52 korte verhalen
over Madame Poubelle. Centraal staat Madame Poubelle die
de wereld een beetje leuker wil maken en waar de kinderen
aan het denken worden gezet over duurzaamheid, hergebruik,
bewaren, vriendschap en omgang met elkaar. Bij het boek
hoort een lesboek: “De boodschap van Madame Poubelle” met suggesties voor een kringgesprek en
korte activiteiten. Het prentenboek en lesboek zijn los te koop voor €15,00 (beide € 30,00) meer info.
www.madamepoubelle.nl.
Dit boek sluit heel goed aan bij een aantal activiteiten vanuit verschillende organisaties. Poppentheater
Popcontact biedt hierbij de bijzondere workshop ‘Poppenspel met Prullenpopjes’ aan.
1. Workshop ‘Poppenspel met Prullenpopjes’. De leerlingen maken kennis met de poppen Rifka
en Kaatje tijdens een korte voorstelling in de groep. Hierna leren de leerlingen de basisbeginselen
van het poppenspel. Dit doen ze met hun eerder zelfgemaakte Prullenpopje. Deze workshop
inspireert de leerlingen tot het zelf uitspelen van verhaaltjes. Meer informatie vindt u in de map
Popcontact. Duur workshop incl. korte voorstelling: 50 minuten per groep. www.popcontact.nl
Kosten 1 groep: € 175,00 ; 2 groepen: € 225,00 ; 3 groepen: € 250,2. Afval en recycling. In verhaal 41 vindt Madame Poubelle een groene fles. Ze gaat er mee aan de
slag en maakt iets lekkers om er in te doen. Ook vindt ze in verhaal 7 een heleboel kranten. Wat
kun je eigenlijk allemaal doen met een krant? De wereld wordt een beetje leuker als je van te voren
bedenkt of je iets wel echt weg moet gooien. Als je dan toch iets weggooit, bedenk dan in welke
bak je het gooit. Stichting Omgevingseducatie biedt de volgende lesmodule aan: ‘Maak je eigen
kringlooppapier’. Kosten: € 35,- per leenperiode. Aanvragen via info@omgevingseducatie.nl.
3. Vroeger en Nu. Madame Poubelle heeft een boek gevonden (verhaal 5). Door een foto denkt ze
aan haar opa met wie ze vroeger zo fijn speelde. Denk eens terug aan vroeger, hoe was het
eigenlijk in de tijd van je opa en oma? Waar speelden ze mee? Wat voor soort kleding droegen ze?
Stichting Omgevingseducatie biedt lesmateriaal aan over de thema’s ‘Vroeger en nu: de tijd van
opa en oma’ en ‘Bewaren’. Kosten: € 2,50 per leerling. Bij iedere volgende groep die tegelijkertijd
dezelfde leskist gebruikt: € 0,50 per leerling. Zie
http://www.nmegooivechtstreek.nl/aanbod/?aanbodid=2476
4. Het Vogelrestaurant. Wat kun je allemaal doen met een oud vogelhuisje? Madame Poubelle heeft
er een gevonden in verhaal 33. Stichting Omgevingseducatie organiseert in samenwerking met de
Vogelwerkgroep gastlessen om een succesvol vogelrestaurant te maken met de kinderen.
Materiaalkosten: € 20,- per groep. De lessen vinden plaats in de periode januari-maart 2018. Zie
http://www.nmegooivechtstreek.nl/aanbod/?aanbodid=3730.

