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1. Madame Poubelle                                                          
 
Madame Poubelle kijkt overal in. Dat is wat ze de hele dag  doet. Ze kijkt in haar tas. Ze kijkt in de 
kast. Ze kijkt in de la. Maar het allerliefste kijkt ze in de vuilnisbak. In de vuilnisbak van haarzelf, 
maar ook in vuilnisbakken van andere mensen. Madame Poubelle houdt van vuilnisbakken. Ze kent 
ze allemaal. De ene met de  vogelpoepjes, de andere met de stippen. Die met de grote 6 op deksel. Die 
met de naam Jansen.  
Madame Poubelle vindt vuilnisbakken interessant. ‘Er zit altijd iets in om over na te denken, of iets, 
dat ik heel goed kan gebruiken’, zegt ze. Madame Poubelle weet veel.                                                                                             
        
Madame Poubelle is misschien anders dan jij, een beetje vreemd eigenlijk, maar wel aardig.  
 

●      Wat vertelt Madame Poubelle ons?  
         Wie is Madame Poubelle?  Niemand weet hoe ze echt heet, maar iedereen noemt haar Madame  
         Poubelle, omdat ze altijd bezig is met vuilnisbakken. In Frankrijk heet een mevrouw: madame  
         en een vuilnisbak: poubelle. Daarom noemen haar buren haar Madame Poubelle, dus: mevrouw  

   vuilnisbak. Ze kent alle vuilnisbakken van haar buurt: die van meneer Jansen, die met de   
   vogelpoepjes, die met de stippen en die met de grote 6 er op. Ze kent ze niet alleen van buiten,  
   maar ook van binnen. Ze doet ze elke dag een keer open. Ze vindt het leuk te kijken wat er in  
   zit. Over de dingen die ze vindt kan ze nadenken of ze kan ze gebruiken. Madame Poubelle kan  
   alles gebruiken, zelfs als het kapot is. Madame Poubelle laat zich zien als een beetje een  
   buitenbeentje, want wie zoekt er nu in vuilnisbakken. Laten we niet wegkijken, maar kijken  
   naar wat Madame Poubelle bedoelt. Zij toont aan,   dat je veel dingen nog best kunt  
   gebruiken. Zij heeft zorg voor wat ze vindt. Dat siert Madame Poubelle, daar is de wereld goed  
   mee; de wereld wordt er leuker van. De wereld wordt een beetje leuker als je zelf meehelpt de wereld  
   leuker te maken.  

 

●●    Wat doe ik, wat doe jij, wat doen wij samen, om de wereld leuker te maken?  
           Ik doe de oude bloemen in de groene bak met de aardappelschillen, daar kan de vuilnisman  

weer nieuwe aarde van maken. Jij gebruikt de plastic afvalbakjes van het ijs om je Playmobile 
spulletjes in te bewaren, nu hoeft de fabriek niet nog een opbergdoos te maken. We kunnen de 
blaadjes papier waar we op tekenen, best nog gebruiken aan de achterkant ... 

 
●●●  We gaan de verhaaltjes van Madame Poubelle lezen en erover praten.             
            Madame Poubelle heeft nog veel meer ideeën.      
   
            Benodigdheden: het prentenboek Madame Poubelle. www.madamepoubelle.nl 


