
De spijkerbroek

is het meest

gedragen kledingstuk Welke zin hoort bij welk klasgenootje?

ter wereld. Lukt het jou om de kaart vol te krijgen?

Probeer zoveel mogelijk verschillende namen te verzamelen.

     

   

  

   

De gemiddelde

Nederlander heeft

acht spijkerbroeken!

Spijkerbroeken

PESEENEN

sinds 1871!

Het maken van

één spijkerbroek

kost 32 kilo CO

 
spijkerbroeke

Spijkerbroeken

worden gemaakt van

Wistje dat een gemiddelde katoen van

Nederlander 50 ongedragen de katoenplant.

kledingstukken heeft?

Zonde, er zijn veel nieuwe

grondstoffen, water,

chemicaliën en energie voor

gebruikt!

  

    

  

  

  

 

lemand die geen

 

Voor het

maken van

één spijkerbroek

is 8.000 liter

water nodig.

  

  



 

KLEDINGCHALLENGE ( DIT ZIJN MIJN KLEREN!

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?3

Teken die hieronder en zet erbij hoeveelje

er hebt. Omje op weg te helpen, hebben

we alvast een trui en een t-shirt getekend.

Welke soorten kleren hebjij nog meer?

   

  

… T-SHIRTS €‘g \IIE!IMIELEII

Leg al jouw kleren in één stapel

op je bed. Echt alle kleren!

Vraag of

jouw ouders

D mechelpen!

 

w
SORTEREN

Sorteer jouw kleding in drie stapels:
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… TRUIEN 

kleren dieje kleren dieje aan kleren die

wilt houden iemand anders kapot zijn

kunt geven

 

 

  

  

  

 

     

       

TEKENEN EN TELLEN

Pak de stapel met de kleren dieje

wilt houden. Schrijf of teken van

&lk soort kledingstuk hoeveelje

er hebt. Hoeveel kleren hebjij

in totaal?

#

WEGGEVEN

Pak de stapel met kleren voor

iemand anders en geefze aan

iemand dieje kent of bijvoorbeeld

aan een kringloopwinkel.

   

w

 

  
&

;‘g RECYCLEN

Pak de stapel met kapotte

kleren en repareer ze!

Echt kapot? Breng ze dan

naar de textielcontainer.

Dan worden ze gerecycled!
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Zou jouw broer/zus of ouders

. e uitdaging ook aan willen

dit blad of download Wilje ons jouw kledingchallenge laten zien?

het op HofPower.nl. Mail een foto met toelichting naar info@hofpower.nl

Of gebruik een wit blaadje! of stuur een Whatsapp naarN

TOTAAL: 
 

  

  


