
 
 
 
 

Beste ouders, 

In het voorjaar is er in de klas altijd aandacht voor de lente: wat verandert er in de natuur, wat kun 
je zien in je eigen omgeving? 

Gelukkig houdt het coronavirus de lente niet tegen, maar helaas zijn alle lentelessen voorlopig 
komen te vervallen. Omdat er ook nog heel veel wél kan, delen we hieronder tips om de lente 
samen met uw kind te beleven:  

 Tips voor buiten: lentewandeling 
 Tips voor binnen: kiemen 

Op het moment van schrijven mogen we onder voorwaarden nog wel naar buiten. We vertrouwen 
erop dat jullie je aan deze regels houden. Als de regels strenger worden, rekenen we erop dat u de 
activiteiten met uw kind daarop aanpast. 

We wensen jullie veel plezier en leerzame natuurervaringen! 

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


  

 

- de natuur buiten -  

Lentewandeling 

Elk seizoen valt er iets anders te beleven, te zien, te ruiken en te vinden. Tijdens de lentewandeling 
beleven jullie het seizoen door op ontdekkingstocht te gaan in de natuur van je eigen 
thuisomgeving: je tuin, het perkje tegenover je huis of een park om de hoek. We dagen jullie uit 
om al je zintuigen te gebruiken. 

Leerdoelen 

 De leerlingen kunnen drie kenmerken van de lente/zomer benoemen die ze tijdens de 
wandeling tegenkomen door goed te kijken, voelen en ruiken. 

 De leerlingen verzamelen verschillende natuurlijke materialen die een relatie hebben met 
het seizoen. 

 De leerlingen ontdekken hun relatie met de natuur in de buurt en verdiepen deze. 
 De leerlingen breiden hun woordenschat uit door wat ze zien en ervaren samen te 

benoemen en elkaar erover te vertellen. 

Opdrachten 

Zie je lente? - Begin met buiten om je heen kijken. Wat hoort echt bij lente? Wat was er in de 
winter niet en nu wel? Wijs elkaar op echte voorbeelden van de lente, zoals bloem- en 
bladknoppen die open zijn gegaan, voorjaarsbloemen zoals narcissen, blauwe druifjes en 
krokussen, vogelnestjes, insecten zoals bijen, vlinders en vliegen, warmte van de zon, vogels die 
zingen, enz.  

Laten we die lente-natuur eens wat beter onderzoeken!  

Lentekleuren - De natuur zit vol kleuren. In de lente verandert de natuur: van kale bomen met veel 
bruin naar frisgroen en bloemenpracht. Ga samen op zoek naar mooie kleuren. Wijs aan en 
benoem de kleuren. Ken je de namen van de kleuren? Welke kleur vind je het mooist? Van welke 
kleur zie het meest? Welke kleur is zeldzaam? 

Lentegeuren - Zie je bloemen?  Ruik er voorzichtig aan. Neem de tijd om de geur van de bloem in 
je neus te laten komen. Hoe ruikt het? Waar doet de geur jou aan denken? Vind je het lekker 
ruiken? Vertel elkaar erover. 

Vogelnesten - In de lente maken veel vogels nesten. In bomen, heggen of struiken, maar sommige 
ook in het water of in een nestkastje. Kijk goed om je heen: kunnen jullie een vogelnestje vinden? 
Kijk er van een afstandje naar en wees heel stil. Is het nest al klaar, of zie je vogels takjes komen 
brengen? Zit er een vogel op het nest? Komt de partner van de vogel op het nest voedsel brengen? 

Als er genoeg takjes op de grond liggen, probeer dan samen een vogelnestje te bouwen in een 
struik. Lukt het? 

   Liedje  Zin om te zingen? Hier een link naar het liedje ‘Elk seizoen is anders’.  

https://schooltv.nl/video/lente-zomer-herfst-en-winter-elk-seizoen-is-anders/playlist/26/#q=lente


  

 

- de natuur binnen ontdekken -  

Kiemen 

Leerdoel                                    

 De leerlingen zien hoe een zaadje ontkiemt. 
 Leren en gebruiken van algemene begrippen die iets zeggen over ontkiemen (zaadje, 

plantje, wortel, stengel, blad,…). 
 Beleven van de ontwikkeling van een plant. 

 Nodig 

 Jampot 
 Watten / wc-papier 
 Bruine bonen zaden / erwten zaden (gedroogde zaden uit de supermarkt werken perfect) 
 Water 

Doen 

 Vul je jampot met watten of wc-papier helemaal tot de rand. Duw het goed aan zodat het 
stevig in de pot zit. 

 Stop voorzichtig de zaden tussen het glas van de jampot en de watten/wc-papier. 
 Geef water tot alles goed vochtig is.  

Opdracht 

Bekijk elke dag met uw kind wat er met de 
zaden gebeurd is. 

Benoem de onderdelen die te zien zijn (wortel, 
stengel, blad). 

Extra informatie voor thuis 

Wat is er nodig om een zaadje te laten 
ontkiemen? 

https://schooltv.nl/video/beestenboerderij-
een-groeiwedstrijd/#q=kiemen 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/beestenboerderij-een-groeiwedstrijd/#q=kiemen
https://schooltv.nl/video/beestenboerderij-een-groeiwedstrijd/#q=kiemen


  

 

 

  



  

 

  

   

 

 


