
Beste ouders,

Buiten wemelt het van de kleine beestjes. Ze vliegen in de lucht of verstoppen zich onder 
een steen. Kijk in je tuin, op het balkon of in het park en ga samen op zoek naar torren, 
duizendpoten of hommels. Of pluk wilde planten voor een overheerlijke salade.  

We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met 
het thema kleine beestjes en schooltuinlessen.

• Schooltuinrubriek: wildpluksalade, ui of sjalot planten
• Schooltuinjournaal: Osdorp Schooltuin, Blijdestijn Schooltuin
• Tips voor buiten: koninginnen zoeken
• Tips voor binnen: wilde bijenhotel maken

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC



- de schooltuinrubriek - 

Wildpluksalade

Op de schooltuin planten we sla. Maar omdat je nu niet op de 
schooltuin kan komen, laten we je zien hoe je een salade maakt met 
paardenbloemen en madeliefjes die je zelf kan plukken. Het plukken 
van eetbare planten uit de natuur noemen we ‘wildplukken’.
De smaak van paardenbloemblaadjes en sla lijkt erg op elkaar. 
Dat komt doordat de paardenbloem uit dezelfde plantenfamilie komt 
als de sla, de composietenfamilie. 

Leerdoelen
• Je leert wildplukken.
• Je leert een paardenbloem herkennen.
• Je leert een madeliefje herkennen.
• Je leert een salade, met dressing, maken.

Locatie 
Buiten op een rustige plek waar 
geen honden komen
  
Nodig
• Verzamelzakje of -bakje
• Kropsla en/of komkommer, 

tomaat
• Peper en zout
• Olie
• Honing
• Citroen(sap)
• Slabak
• Theelepeltje
• Bakje voor de dressing

1. Je zoekt buiten een rustige plek, zonder honden, waar paardenbloemen en 
madeliefjes staan (zie foto).                                         

2. Je plukt de gele paardenbloemen en de groene blaadjes. Op de foto zie je 
dat de bladeren van de paardenbloem een cirkel vormen, dat noemen we 
een bladrozet. De bovenste blaadjes van het bladrozet zijn het jongst en 
het lekkerst. 

3. Je plukt de wit-gele madeliefjes. 
Let op! Laat je ouders controleren of je de juiste bloemen hebt geplukt en 
vergelijk de bloemen en bladeren met de foto. Soms pluk je per ongeluk 
iets wat vies of zelfs giftig is. Stop dus nooit zomaar wat in je mond. 

4. Thuis was je de paardenbloemen en madeliefjes goed.
5. Zet alles klaar wat je nodig hebt om de salade te maken.
6. Scheur wat bladeren van de kropsla af, was ze en doe ze in de slabak. Als 

je geen sla in huis hebt, kun je ook een paar tomaten of komkommer in 
stukjes snijden. 

7. Scheur de bladeren van de paardenbloem in stukjes en doe ze ook in de 
slabak.

8. Haal de madeliefjes van hun steel en doe alleen de bloemetjes bij de sla.
9. Haal ook de paardenbloemen van hun steel en trek de gele bloemblaadjes 

van de knop. Alleen de gele bloemblaadjes gaan in de sla. 
10. Doe een beetje olie, peper, zout, een theelepel honing in een bakje voor de 

dressing.
11. Knijp een halve citroen uit boven het bakje.
12. Roer de dressing goed door elkaar.
13. Giet dan de dressing uit over de salade. Eet smakelijk!

Doen

Bekijk het filmpje van Wildpluksalade

https://vimeo.com/408760937/ac6e720c3c


Extra informatie voor thuis

Je kunt de salade zo uitgebreid of simpel maken als je wilt. 
Je kunt er noten bij doen of een gekookt ei. Of je eet alleen 
de paardenbloemblaadjes met dressing.

De jonge blaadjes van de paardenbloem zijn het lekkerst, 
dat zijn de lichtgroene blaadjes. De oudere blaadjes zijn 
een beetje bitter, omdat die vaak al een hele winter aan 
het bladrozet hebben gezeten. Als je per ongeluk toch wat 
oude blaadjes hebt geplukt, kun je ze twee uur in een bakje 
met water leggen, dan worden ze minder bitter. 

Klik op het plaatje voor het filmpje wildpluksalade

ps: Geef jij je aardappel van de vorige week nog goed water?

Zelf aardappels kweken (vervolg)

https://vimeo.com/408760937/ac6e720c3c


- de schooltuinrubriek - 

Ui of sjalot thuis planten

Een ui of sjalot planten is iets wat je rond deze tijd in het jaar op de schooltuin 
zou doen, maar het kan ook gewoon thuis. Bij deze opdracht leer je hoe je van 
een klein uitje of sjalotje een grote ui of sjalot maakt. De witte/gele ui, de rode ui 
en de sjalot zijn trouwens allemaal familie van elkaar. Je kunt dus alledrie de 
soorten ui gebruiken voor deze opdracht. 

Leerdoelen
• Je leert dat een ui een boven- en een onderkant heeft.
• Je leert hoe je de ui in de grond moet stoppen.
• Je leert hoe de ui groeit.

Locatie 
Binnen
  
Nodig
• Een plastic bakje waar je 

gaatjes in mag maken.  
Bijvoorbeeld een yoghurt- 
emmertje

• Een kleine ui of sjalot
• Aarde
• Schaar

Doen

1. Maak met de schaar een gaatje aan de onderkant van het bakje.
2. Vul het bakje met aarde.
3. Zet de ui in de aarde met de bovenkant naar boven en de onderkant naar 

beneden. De bovenkant van de ui heeft een puntig ‘mutsje’ en de onder-
kant heeft worteltjes (zie foto). 

4. Zet het bakje op een schoteltje en geef de ui af en toe een beetje water. 
5. Uit de ui zal een groene stengel groeien die dikker wordt. De ui is klaar als 

de stengel doodgaat en de ui lekker dik is geworden. 

Extra informatie voor thuis

Als het lastig is om een gaatje in de onderkant van het bakje te maken, 
vraag dan hulp. Zorg ervoor dat de ui nooit heel lang droog staat. In wat  
vochtige grond groeit hij het beste. 



- de schooltuinrubriek - 

Schooltuinjournaal

Elke week bezoeken we een schooltuin. 
Bij de Osdorp Schooltuin zijn juf Sofie en meester Levy 
druk bezig met het planten van tuinbonen.
Wil je zien hoe dat gaat? Kijk dan naar het schooltuin 
journaal.

Op de Blijdestijn Schooltuin zetten meester Wiek en 
tuinman Benjamin de planten in de grond die de leer- 
lingen gezaaid hebben in les 3. Ook legt meester Wiek 
uit hoe je zelf uien kan laten groeien in je keuken.
Wil je weten hoe? Kijk dan naar het schooltuinjournaal.

https://vimeo.com/408760259/4276497aa2
https://vimeo.com/408758628/9c425e2f5e


- de natuur buiten - 

Koninginnen zoeken

In de lente vliegen nog niet zoveel hommels en bijen. Dat komt doordat er nu
alleen nog maar koninginnen zijn. Deze hebben in de winter geslapen en worden 
nu wakker om een huisje te zoeken. Vooral de hommelkoninginnen kun je nu 
buiten goed zien.

Leerdoelen
• Je weet dat hommels die je in de lente ziet, koninginnen zijn.
• Je kunt verschillende soorten hommels herkennen.

Locatie 
Buiten bij bloemen met zon
  
Nodig
• A4-papier
• kleurpotloden/viltstiften
• Zoekkaart hommels
• Zoekkaart hommels en 

wilde bijen

Doen

Binnen

1. Teken op je A4’tje minimaal 2 keer deze hommel na. Zie het voorbeeld 
hieronder.

Buiten

2. Ga met je papier en je kleurpotloden/viltstiften naar een zonnige plek 
in de buurt met veel bloemen.

3. Kijk of je hommels, bijen of andere insecten kunt vinden op de bloe-
men. Ze kunnen heel snel vliegen, dus je moet goed kijken. 
Hommels hebben allemaal een eigen ‘kleurcode’ op hun lichaam 
waaraan je ze kan herkennen (kijk op de volgende bladzijden).

4. Als je een hommel hebt gevonden, kijk dan goed naar de kleurcode en 
teken deze over op je nagetekende hommel op je A4’tje. 

5. Zie je nog een ander soort hommel? Teken deze dan ook na. Misschien 
vind je wel 3 soorten hommels! 

Binnen 

6. Open de zoekkaart hommels of blader even naar beneden en kijk of je 
de nagetekende hommels kan benoemen door de kleurcode die jij hebt 
nagetekend.

https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=767&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
http://Zoekkaart hommels en wilde bijen
http://Zoekkaart hommels en wilde bijen
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/11c7a7e9-accf-454c-be4d-f7d056381685.pdf


Extra informatie voor thuis

Wil je meer informatie over bijen en hommels en leuke digitale 
spelletjes doen? Ga naar Nederland zoemt 

Misschien heb je wel een tuin en wil je een hommelhuis bouwen. 
Klik dan hier

Waarom zijn hommels en bijen belangrijk? Klik op het plaatje 
hiernaast.

https://www.nederlandzoemt.nl/basisonderwijs/
https://landlooper.nl/tag/hommelnest/
https://vimeo.com/405788335


zoekkaart hommels

https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=767&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563


Zoekkaart hommels en bijen

http://Zoekkaart hommels en wilde bijen




- de natuur binnen - 

Wilde bijenhotel maken

Behalve de honingbij leven er nog veel meer soorten bijen in Nederland. 
Dit zijn wilde bijen. Je noemt ze ook wel solitaire bijen, want ze leven alleen en 
hebben geen koningin. Wilde bijen maken hun nestje in gaatjes en kiertjes. Ze zijn 
heel belangrijk voor de natuur, maar hebben tegenwoordig weinig plekken om te 
wonen. Gelukkig kun jij ze een beetje helpen door een bijenhotel te maken.

Leerdoelen
• Je leert dat er verschillende soorten bijen bestaan.
• Je weet hoe je met afval iets nieuws voor de natuur kan maken.
• Je weet hoe je de wilde bij in Nederland kan helpen.

Locatie 
Thuis en op balkon/in tuin
  
Nodig
• Oude krant of ander 

papier
• Lege fles of bakje  

(yoghurtbakje)
• Schaar
• Potlood
• Plakband
• Stiften
• Touwtje

Doen

Binnen  
Klik op het filmpje Wilde bijenhotel maken.

1. Spoel de fles of het bakje goed om en droog hem af.
2. Knip de fles vanaf de bodem op 12 cm af. Gebruik je een yoghurtbakje? 

Dan hoef je hem niet af te knippen.
3. Knip de oude krant of het papier in stroken van 10 cm breed.
4. De stroken papier ga je nu om een potlood heen rollen en plak je vast 

met een klein stukje plakband. Als alles vast zit, haal je het potlood 
eruit en maak je een nieuw rolletje totdat je veel rolletjes papier hebt.

5. Stop alle rolletjes papier netjes in de afgeknipte fles of het bakje tot 
er niks meer bij past. Let op! De papierrolletjes mogen niet uitsteken, 
want dan regenen ze buiten nat. 

6. Versier de buitenkant van je bijenhotel

Buiten

7. Zoek een plekje op je balkon, galerij of tuin op het zuiden. Wilde bijen 
houden van veel warmte! Hang je hotel op met het touwtje en zorg dat 
de ingang van de rolletjes papier op het zuiden is gericht. 

8. Heb je een wilde bij gezien bij je hotel? Zoek dan op de zoekkaart welke 
soort het is (zie vorige bladzijde).

https://vimeo.com/408757085/d7ba613c8c


Extra informatie voor thuis

Wilde bijen wat zijn dat? Klik op het plaatje voor het filmpje 
van school tv Wilde bijen

Klik op het plaatje hiernaast voor het filmpje Wilde bijenhotel 
maken.

https://schooltv.nl/video/wilde-bijen-wilde-bijen-leven-solitair-in-hun-eentje-dus/#q=wilde%20bijen
https://vimeo.com/408757085/d7ba613c8c

