DAG 2:
dinsdag 1 november
Voor vandaag geldt: alles wat je doet, pak de fiets of ga te
voet. Word je normaal met de auto naar school of het sporten
gebracht? Vraag je ouders dan om vandaag met de fiets of
te voet te gaan. Een auto stoot namelijk CO2 uit en bij veel
CO2 uitstoot, warmt de aarde op. Dit leidt onder andere tot het
smelten van ijs op de noord- en zuidpool. Door de auto vaker te
laten staan, helpen jullie bijvoorbeeld de pinguïns die in deze
gebieden leven. Ook Mr. Watts en de Vink helpen mee!

DAG 1:
maandag 31 oktober
Vandaag is het Halloween! Om het extra
spannend en griezelig te maken heeft
Mr. Watts de lichten uitgedaan en
kaarsen aangestoken. De uitdaging
van vandaag is dan ook om
minder licht te gebruiken, een
makkelijke manier om energie
te besparen. Zet de lampen
uit en steek kaarsjes aan.
Een beetje griezelig op
zo’n dag als vandaag,
maar ook heel
gezellig! Let er wel
even op dat je alle
kaarsjes uitblaast
als je buiten de deur
gaat spoken.

DAG 3:
woensdag 2 november
Het is heerlijk om op een koude dag lekker op
te warmen onder de douche. Maar wist je dat
je zo heel veel energie verbruikt? Voor deze
warme waterval is erg veel gas nodig en dit
leidt weer tot meer CO2 uitstoot. Daarom
daagt Mr. Watts jullie vandaag uit om
maximaal 5 minuten te douchen.
Mr. Watts kreeg hierbij hulp van
de Vink, die 5 minuten lang
een liedje floot. Wist je dat het
liedje ‘Animals’ van Martin
Garrix precies 5 minuten (en
3 seconden) duurt? Zet dit
nummer op als je gaat
douchen en zorg dat
je klaar bent vóórdat
het nummer stopt.
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DAG 4:
donderdag 3 november
Mr. Watts en de Vink vonden hun eigen
kleding een beetje saai worden. Zo heeft
Mr. Watts al jaren de zelfde das om.
Daarom besloten ze om hun kleding
te ruilen, zodat ze allebei iets nieuws
konden dragen, zonder iets te hoeven
kopen. Dag 4 staat dan ook in het
teken van bewust omgaan met je
kleding. Gooi de trui die je niet meer
leuk vindt niet meteen weg, maar
probeer er iemand anders blij mee te
maken. Ruil vandaag met je broer/
zus of beste vriend/vriendin van outfit
en voel je helemaal als nieuw.
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DAG 5:
vrijdag 4 november
Mr. Watts en de Vink zijn samen op pad
geweest om het zwerfafval in de buurt
op te ruimen. Na de opruimronde hebben
ze zichzelf opgewarmd met een warme
deken en chocomelk. Mr. Watts daagt jullie
uit om vandaag een opruimronde te lopen
en daarna gezellig op te warmen in je
favo trui, met dekens én een warme kop
chocomelk. Zo hoeft de verwarming
niet aan en dat betekent: geen CO2
uitstoot! De dieren zijn
jullie dankbaar en
het is ook nog eens
super gezellig!

DAG 6:
zaterdag 5 november
Mr. Watts en de Vink zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor een gezellige filmavond met
zelfgemaakte hapjes. Kijk eens in je eigen koelkast
of op jullie fruitschaal. Misschien ligt er nog fruit of
groente dat over is van deze week. Gooi het eten
niet weg, maar maak er lekkere hapjes van. Zo
gaan we voedselverspilling tegen én heb je meteen
een leuke bezigheid voor in het weekend. Mr. Watts
en Vink hebben wat tips voor jullie: maak van de
overgebleven appels heerlijke appelflappen en
gooi de iets bruin geworden bananen niet weg! Deze
zijn perfect voor in een cake of pannenkoek. En hebben jullie
nog geen idee voor het avondeten? Maak een soepje met de
overgebleven groenten. Wat gaan jullie vandaag maken?

DAG 7:
zondag 6 november
En nu jij! Mr. Watts en de Vink hebben jullie deze week tips
gegeven over meer besparen, minder uitstoten en soms
bewuster leven. Om de week compleet te maken mogen
jullie vandaag zelf een uitdaging bedenken.
Mr. Watts en Vink
zijn heel benieuwd
naar jullie tips!

