
 

  

 

Informatie Bijensafari groep 3 

Organisatie 

Het rooster staat tot 2 weken voor de ingeplande datum open voor eventuele wijzigingen. Daarna 

is het alleen mogelijk telefonisch te wijzigen. Op onze site www.nmegids.nl/schiedam kunt u altijd 

het rooster raadplegen zonder in te loggen. De excursie gaat altijd door. De docent en de school 

zijn ten allen tijden verantwoordelijk voor de leerlingen!  

Voorbereiding 

▪ 1 begeleider per groepje van max. 6 leerlingen die de opdrachten kan voorlezen. 
▪  Ideaal zou zijn 4 groepen, maar is de groep groter dan 24 ll. dan een extra groep 
▪ Geef instructie aan de begeleiders dat niet ze niet alleen voorlezen, maar ook de kinderen 

bij elkaar houden en ze niet laten rennen. 
▪ Zorg er voor dat de leerlingen oude kleding aan hebben. Bij mooi weer wel dichte 

schoenen en bij slecht weer regenlaarzen en jassen aan. Het gaat dus altijd door. 
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Bereikbaarheid 

Het NME centrum Harreweg  ligt in polderpark Kethel en is te bereiken via  de 

Zwaluwlaan. Bij Noordeinde bij kerk Kethel de auto’s parkeren en doorlopen op 

het fietspad Harreweg, de eerste boerderij rechts en dan de eerste deur rechts.  

Per tram 24 of 21:  uitstappen op de halte Bachplein, volg de borden Boshoek, 

loop langs de natuurlijke speeltuin naar het fietspad harreweg en dan de eerste 

boerderij rechts met zwart hek.   

Parkeren met de auto kan natuurlijk ook op het Bachplein, zie verder boven voor 

de routebeschrijving. 

 

Inhoud 

Wat is het verschil tussen bijen en wespen. Veel kinderen verwarren bijen met 

wespen, die veel agressiever en meer opdringeriger gedrag vertonen dan bijen. 

Tijdens de excursie raken de leerlingen hopelijk hun angst voor bijen kwijt, bijen 

steken alleen als ze zelf in gevaar zijn. We kijken ook naar de typische 

insectenkenmerken zoals kop – borststuk - achterlijf, zes poten en vleugels. We 

ervaren wat bijen in de natuur doen en hoe wij daar gebruik van maken. Wat doen 

bijen bij de bloemen ( nectar en stuifmeel halen, bloemen bestuiven)? De 

leerlingen kunnen dit buiten zelf gaan bekijken. Wat maken bijen van de 

verzamelde nectar? (honing). Wat is een imker en wat doet zij/hij?  

De leerlingen doen opdrachten in en rond het gebouw NME op de harreweg. De 

leerlingen gaan onder begeleiding van een ouder (stagiair of leerling groep 8) in 

groepjes van maximaal 6 leerlingen langs verschillende plaatsen waar de 

opdrachten uitgevoerd worden.  De opdrachten kunnen in een willekeurige 

volgorde uitgevoerd worden.  

 


