
Bijlage 2: Duurzame Posterwedstrijd voor groep 5 t/m 8  
 
Beste kinderen, 
 
De woorden ‘duurzaam’ en ‘duurzaamheid’ kom je tegenwoordig zo vaak tegen, dat je er bijna over 
struikelt. Het moeten wel héél belangrijke woorden zijn als iedereen het er steeds over heeft. Dat 
klopt helemaal, want duurzaamheid betekent dat je rekening houdt met wat mensen van nu en 
straks nodig hebben om met plezier op de aarde te kunnen leven. 
 
Duurzaam leven gaat over hoe we met zijn allen zorgen voor de aarde. Op aarde is een schoon en 
gezond milieu belangrijk. Het gaat goed met het milieu, zolang er evenwicht is tussen de mens en de 
natuur. Zodra dat evenwicht verstoord raakt, ontstaan er problemen. Het is belangrijk om onze lucht 
en ons water schoon te houden, om geen energie of grondstoffen te verspillen en om onze natuur te 
beschermen. Dat is best een klus om voor elkaar te krijgen. Gelukkig zijn we met veel mensen. Als we 
ons samen inzetten voor een duurzame aarde, dan moet het lukken. 
 
Er zijn al veel kinderen en volwassenen die proberen zo duurzaam mogelijk te leven. Ze scheiden hun 
afval, rijden minder met de auto, maken een tuintje waar insecten op afkomen, zetten de 
verwarming wat lager, kopen minder spullen, douchen korter, hangen een vogelhuisje op… Jij doet 
vast ook al het een en ander, thuis en op school. Heel goed, houd vol! 
 
Om nog meer mensen te stimuleren om duurzamer te leven, roepen wij je op om die mensen een 
extra zetje te geven. Hoe? Door mee te doen met de Duurzame Posterwedstrijd. Misschien win je 
wel! 
 
Wat kun je winnen? 
Er zijn vier cadeaubonnen te winnen, een voor groep 5, voor groep 6, voor groep 7 en voor groep 8. 
Van de allermooiste poster maken we een echte grote poster die op verschillende plekken in Katwijk 
wordt opgehangen. 
Van alle ingestuurde posters wordt een tentoonstelling gemaakt op een centrale plek in Katwijk. 
Waar precies wordt later bekend gemaakt. 
 
De jury 
Wie uiteindelijk gewonnen heeft, bepaalt de driekoppige jury die bestaat uit een wethouder, een 
bekende Katwijkse kunstenaar en een lid van Bewust aan de Kust. 
 
Wat is de opdracht? 
Bedenk, ontwerp en maak een originele poster waarmee je iedereen oproept om mee te doen aan 
een duurzame wereld. Het gaat om een poster die je zelf tekent of schildert, en dus niet op de 
computer maakt.  
Hoe doe je dat? Hier heb je wat nuttige aanwijzingen: 

• Verzin een opvallende oproep over duurzaamheid die mensen aan het denken zet. De tekst 
moet niet te lang zijn. 

• Maak er een bijpassende afbeelding bij die de aandacht trekt. Gebruik aantrekkelijke 
kleuren. 

• Schrijf je tekst erbij in grote en goed leesbare letters.  
• Houd de poster overzichtelijk en maak het niet te druk. De boodschap op je poster moet 

meteen duidelijk zijn, want mensen lopen er vaak snel aan voorbij. 
• Maak eerst een kladversie. 
• Werk verticaal (dus houd je poster rechtop). 

 



• Werk op wit papier, minimaal A4-formaat, liefst groter. Liever geen printpapier, echt 
tekenpapier is steviger. 

• Je mag allerlei materialen gebruiken: verf, potlood, stift, waskrijt, ecoline enzovoorts. Een 
geplakte collage is ook toegestaan. 

Schrijf op de achterkant duidelijk je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en in welke groep 
je zit. Je poster kun je inleveren bij de dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie t.n.v. Anne Pauwels.  

De poster moet uiterlijk dinsdag 1 november binnen zijn. 
 
Succes! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
namens de organisatie van de Katwijkse Duurzaamheidsweek (10 tot en met 15 oktober 2022) 
 
Anke Schüttemeyer 
Peter van Duijvenboden 


