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   Begeleidende brief  
  Milieuproject 

 
 

 Lager Onderwijs (Bovenbouw: 9 t.e.m. 12 jaar) 

 

 

 

 

Geachte juf,  

Geachte meester, 

Uw school heeft de goochelshow ‘EcoMagie’ geboekt. De leerlingen van de 3de graad van het basisonderwijs 

(Bovenbouw: 9 t.e.m. 12 jaar) krijgen een goochelshow van 1 lesuur die gaat over het Milieu.  

 

Projectdoel 

Dit milieuproject wordt gerealiseerd om de scholen in de regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant op 

artistieke wijze te informeren over het MILIEU en tegemoet te komen aan scholen die (eventueel) kampen met ‘het 

maximumfactuur’ om een culturele, educatieve activiteit te boeken.  

We doen dit d.m.v een lesmap, die gekoppeld is aan een ‘straffe’ goochelschow op de school.   

Dit project is mogelijk gemaakt door ‘Umicore Precious Metals Refining’ en wordt gesteund door onze weervrouw mevrouw 

Jill Peeters, waarvoor hartelijk dank. 

Goochelshow 

Via de goochelshow ‘EcoMagie’ informeren wij de leerlingen op een magische manier over de mogelijkheden alsook de 

voordelen van afvalpreventie en energiebesparing. ‘EcoMagie’ is een laboratorium, waarin onze professor (de 

goochelaar) Uw leerlingen in vervoering brengt met knappe goocheltrucs! Alles met een knipoog naar “iedereen kan 

goochelen met het milieu”… De show wordt gebracht door de goochelaar Guinelli van de Magische 4 van VT4 en Belgium 

Got Talent op VTM. Een show vol verrassingen die Uw leerlingen zeker zal bekoren!  

Opgelet, er bestaat ook een aparte goochelshow voor het secundair onderwijs, zijnde ‘EcMagie XL’.   

De versie van het lager noemt dus ‘EcoMagie’. 

Lesmap 

De lesmap vat kort de mogelijkheden alsook de voordelen samen van afvalpreventie en energiebezuiniging. U kiest als 

leerkracht zelf welke onderwerpen U uit deze lesmap aan bod laat komen tijdens de lessen. Het gebruik van de lesmap is 

niet verplicht maar staat wel vol leuke opdrachtjes en weetjes die tijdens de goochelshow terug worden aangehaald. 

Voor de leerlingen bestaat eenzelfde lesmap zonder de oplossingen van de opdrachten.  

De lesmappen kunt U downloaden via de volgende link http://i7005.wix.com/ecomagie#!lesmappen/clq4 onder het 

tabblad DONWLOADS - Gelieve dit niet uit het oog te verliezen. 

Eindtermen 

De inhoud van de lesmap en de goochelshow is gelinkt aan de eindtermen van het (gewoon) basisonderwijs cfr. 

“Leergebied – Wereldoriëntatie” (geldig tot 31-8-2010). Zie lesmap leerkrachten. 

Informatiepunt 

Bij (praktische) vragen, opmerkingen of voorstellen rond de lesmap of goochelshow, mag U zich rechtstreeks richten tot de 

projectbegeleidster mevrouw Gill Rolus via gill.fakkel@hotmail.com of 0476 69 67 92.  U mag altijd een kijkje nemen op onze 

website: www.ecomagie.com 

 

NOTA: het eerste seizoen lanceerde wij dit project onder de naam ECOLAB. Vanaf 1 januari 2011 

veranderde de voorstelling van naam in “EcoMagie”! 

 

 

 

 

Met Milieuvriendelijke Groeten, 
Gill Rolus, projectleidster ECOMAGIE 

 

 


