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Lesbrief Onderbouw: Elfwegentocht door Spel 

Groep 3/4 gaan aan de slag met ‘De toekomst van duurzame mobiliteit’

Leerdoelen: KAN      

1.  Kennismaken met het idee van duurzame mobiliteit en de eigen invloed in het maken van een duurzamere  
 wereld.  

2. Aansporen om vaker met eigen spierkracht naar school te gaan, te oefenen tijdens de Elfwegentocht.  

3. Nadenken over de toekomst (van vervoer) en het omzetten van gedachten in tekeningen. 

DE ELFWEGENTOCHT
De droom van de Friese jeugd wordt met de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli CH2018 werkelijkheid: in heel Fryslân 
reizen dan zoveel mogelijk mensen met duurzame vervoersmiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische 
taxi’s en boten, deelauto’s, groengas bussen, segways, ligfi etsen en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld 
bepalen. Het worden twee weken feest zonder een druppel benzine!  Fryslân krijgt op zondag 14 juli 2018 de grootste 
parade van futuristische voertuigen ooit. Duurzame voertuigen komen vanuit de hele wereld richting de provincie. 
Alle Friezen worden uitgedaagd een duurzaam voertuig te bedenken en mee te doen: van jong tot oud, van basis- tot 
hogeschool en van straat en dorp tot energiecoöperatie: de hele mienskip kan meedoen! 

     Voor alternatieve vervoersmiddelen kijk op Elfwegentocht.nl      
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ENERGIETRANSITIE IN DE REGIO
Het project is in het teken van Culturele Hoofdstad 2018. De Freonen fan fossil Frij Fryslân maken het project mogelijk, 
een groeiende stichting van iets meer dan 100 bedrijven die als doel hebben voor 2025 geheel fossielvrij te zijn. Met 
de Elfwegentocht vragen zij aandacht voor de Fryske koplopersrol in de energietransitie, geven ze een slinger aan de 
energietransitie in Fryslân en nodigen ze het hele mienskip uit mee te doen aan dit grote feest! En gebeurt al heel veel, 
er wordt gewerkt aan 2000 energieneutrale huizen en 5000 woningen met zonnepanelen, er rijden 3000 groengas 
auto’s rond, er is een fossielvrije vervanger voor diesel genaamd “blauwe diesel”, er komen fossielvrije festivals en nog 
veel meer! 

HET SPEL
Vraag de kinderen om zonder de auto naar school te komen indien mogelijk. Fietsen, skeeleren, skelters, steps, lo-
pend, skateboard, bolderkar, fierljeppend, bus of trein. Alles behalve de auto, scooter of brommer is toegestaan! Maak 
een finishlijn bij het schoolplein voor de aankomende kinderen. 

Instructies: 

Dit spel is zelfstandig uit te voeren door de leerlingen met hun ouders. Hiervoor moet er dus een brief vanuit school 
worden gestuurd die de ouders vraagt, indien mogelijk, met het spel mee te doen om de kinderen maar ook ou-
ders bewust te maken van de mogelijkheden van fossiel vrij vervoer. 

Voor de PABO student: Hang het Elfwegentochtlint (die iedere school opgestuurd krijgt) op het schoolplein waar 
de kinderen gaan aankomen. Hang tevens het spandoek op bij de ingang, wat laat zien dat dit een Elfwegentocht 
school is! Bij aankomst mogen de kinderen stickers op hun fossiel vrije voertuigen plakken. Zorg dat het aanko-
men van de leerlingen goed wordt gefotografeerd. De foto’s zijn te delen op Twitter, Facebook, Instagram onder 
#Elfwegentocht, #[schoolenklas] en wat je zelf nog kan verzinnen. 

Benodigdheden: 100 Elfwegentocht stickers, Elfwegentocht finish-lint, Elfwegentocht spandoek
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INTRODUCTIE (15 minuten)
Start een kringgesprek over de ochtend. Was het makkelijk om zo te reizen? Moesten jullie ver? Laat een aantal 
leerlingen in kringgesprek hun ervaringen vertellen. Waarom hebben we jullie gevraagd om zo te reizen? Auto’s rij-
den vandaag de dag vooral op diesel en benzine. Je hebt je vader of moeder dit vast wel zien tanken. Voor Culturele 
Hoofdstad 2018 gaan wij voor twee weken proberen om zónder deze brandstoff en te rijden. Van 1 t/m 14 juli probeert 
iedereen zo veel mogelijk te reizen zoals jullie vanochtend hebben gedaan.

INSPIRATIE OPDOEN (15 minuten)
Laat de kinderen spelen met de memory spellen en de kwartetspellen van de Elfwegentocht. In groepjes. Leg uit wat 
ze niet begrijpen, wanneer ze hun hand opsteken. Herkennen ze dingen die ze zelf hebben gedaan? Herkennen ze 
ook methodes van hun ouders? Wat vinden ze zelf leuk om te doen? 

 

SPEL (10 minuten)
Speel “ik zie ik zie wat wat ik in de toekomst zie” voor voertuigen uit de toekomst. Wie weet er wat de toekomst is? 
Indien de kinderen het niet weten, geeft de docent antwoord: “De toekomst is wat er nog gaat gebeuren”. Leg uit dat 
vele dingen gaan veranderen in de toekomst, hoe we kleden, hoe we eten, hoe we wonen maar ook hoe we van de 
ene plek naar de andere gaan. Een leerling maakt een voorstelling van hoe we in de toekomst van A naar B kunnen 
gaan zonder de auto die op benzine, gas of olie gaat. De andere leerlingen moeten doorvragen wat dit voertuig is. 
Fiets, auto, trein, bus, lopend, step; allemaal goede antwoorden. Maar ook vliegende auto’s, helikopters en andere 
antwoorden. 

NOTE: Voor het gemak voor de kids gaan we werken aan “hoe te reizen zonder de auto”, in plaats van diep in te gaan 
op het verschil tussen elektrische, groengas en “gewone” auto’s. 

Benodigdheden: Elfwegentocht memory spel, Elfwegentocht kwartet spel (krijgt iedere school opgestuurd).
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VERWERKING (15 minuten)
Laat de kinderen tekenen hoe ze denken in de toekomst te gaan reizen. Opdracht is: ze mogen één van de voertuigen 
tekenen waar ze aan dachten tijdens het spelletje “ik zie ik zie wat ik in de toekomst zie”. Hang de kunstwerken op het 
voertuig waarmee ze zelf zijn gekomen of in de half of voor het raam. 

DE OPTOCHT: VOOR HET ECHIE 
Op 14 juli gaan zoveel mogelijk enthousiastelingen op de snelweg van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden, de 
grootste stoet maken van duurzame voertuigen. Klassen zijn van harte uitgenodigd om de laatste twee kilometer van 
de stoer aan te haken. De laatste kilometer is geschikt voor langzaam rijdend vervoer, zoals skippyballen, steps e.d. 
Komen jullie ook? Geef je op via Elfwegentocht.nl! 

Instructies:

Voor de PABO student: fotografeer de kunstwerken voor sociale media onder #Elfwegentocht #[schoolenklas]
Benodigdheden: plakband, (kleur)potloden, verf, kwast, papier 


