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freonen fan  

fossylfrij
fryslan

op voeten en fietsen
De droom van de Friese jeugd wordt met de Elfwegentocht van 1 t/m 14 juli 2018 
werkelijkheid: in heel Fryslân reist dan iedereen met duurzame vervoersmiddelen. Vanaf 
de provinciegrenzen zullen elektrische taxi’s en boten, deelauto’s, groengasbussen, 
segways, ligfietsen en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Het 
wordt twee weken feest zonder een druppel benzine! Fryslân krijgt op zaterdag 14 juli 
2018 bovendien de grootste parade van futuristische voertuigen ooit!

Op woensdag 4 juli is de dag van het basisonderwijs. De minister komt dan het 
startschot geven voor de finale van de 11-meter-wedstrijd en de Zeepkistenrace in de 
Elfstedenhal in Leeuwarden. We hopen daar veel basisschoolkinderen te begroeten! 
Speciaal voor het basisonderwijs levert de Elfwegentocht een gratis lespakket.

Datahet gratis lespakket
In dit lespakket vind je materialen van 
de Veilig Verkeer Nederland-bundel Op 
voeten en fietsen. Op deze manier reizen 
jouw leerlingen iedere dag fossielvrij, 
bewegen ze meer en doen ze actief mee 
aan het verkeer! Voor iedere dag dat een 
leerling lopend, fietsend of op een andere 
fossielvrije manier naar school komt, krijgt 
hij/zij een sticker op de kaart. De klas die 
het meest fossielvrij heeft gereisd (tot 
dan toe) krijgt de wisseltrofee! 

1 t/m 14 juli: Gebruik lespakket
4 juli: De finale van 11-meter-wedstrijd en 
zeepkistenrace, alle klassen zijn welkom!
6 juli: Jeugd-Zonnebootparade; klassen 
zijn welkom om hiernaar te komen kijken  
in Leeuwarden naast de Blokhuispoort.
14 juli: Parade; alle kinderen zijn welkom 
met gek vervoer, zoals skippyballen, 
segways, steps, skeelers, etc. Voor de 
klassen die de zeepkisten maken, neem 
je voertuigen (fossielvrij) mee! It giet oan!

• Elfwegentocht-lesbrieven, per bouw (flexibel te gebruiken) met onder meer:
       11-meter-wedstrijd op de fiets; 
       Spelvormen zoals Ik zie, ik zie wat jij in de toekomst ziet; 
       Zeepkisten bouwen                                
       Lesstof over klimaatverandering en duurzame mobiliteit.
• Een leerzaam spel
• Stickerkaart en stickers
• Vouw-wisselbeker
• VVN-lesbrieven
• Duurzaamheidsflyers
• Elfwegentocht-stickers

inhoud lespakket

vragen?


