
Beste ouders,

De zaadjes van de iep, dé boom van Amsterdam, zwieren door de stad.  We hebben in de 
stad heel veel verschillende bomen. Ze zijn goed te herkennen aan hun blaadjes, knoppen 
of bast. 

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

• Schooltuinrubriek: dennenbadwater
• Schooltuinjournaal:Vink Schooltuin en Roos Schooltuin
• Tips voor binnen: knutselen met bladeren  

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

p.s.
Bij de vorige lesbrief over bloemen 
had je zaadjes nodig voor het maken 
van bloembommen. Hier twee links 
waar je gratis bloemenzaad kunt 
aanvragen. 
• zakje bloemzaadjes
• actiepakket Natuurmonumenten

https://doemee.zuidhollandslandschap.nl/bloemzaadjes/
https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/actiepakket


- de schooltuinrubriek - 

Dennenbadwater
 
Naaldbomen hebben naalden in plaats van bladeren. In de winter is het voor deze 
bomen heel handig om naalden te hebben in plaats van bladeren, want naalden  
bevriezen niet zo makkelijk. Bovendien houden bomen met naalden makkelijker  
water vast, waardoor ze in de winter geen dorst krijgen.  
 
Je hebt verschillende soorten naaldbomen, zoals de den, de spar, de taxus en de coni-
feer. Deze bomen lijken erg op elkaar, maar er zijn verschillen.  
 
Bij een den zijn de naalden lang, rond en zacht en zitten er 2 tot 5 naalden in een 
groepje bij elkaar aan een tak. De den kun je makkelijk herkennen aan de dennen- 
appels die nog aan de boom hangen of op de grond onder de boom liggen.  
Van dennennaalden kun je lekker ruikend badwater maken.  
Een spar heeft korte, harde en hoekige naalden die apart zitten aan een tak. De spar 
wordt vaak als kerstboom gebruikt.   
De naalden van de taxus lijken erg op die van een spar. Maar pas op! De taxus is giftig. 
Verder zijn er nog coniferen. Die hebben naalden die meer op bladeren lijken en aan  
elkaar vast zitten.  
Op de foto’s kun je de verschillen tussen de  
naalden zien.  

Leerdoelen
• Je leert wat een naaldboom is.
• Je leert een den en een spar herkennen.
• Je leert dennenbadwater maken.

Locatie  
Een park met naaldbomen

Nodig
• Zakje met dennen-

naalden
• 2 bakjes
• Een zeef
• 1 liter heet water

1. Ga naar het park en pluk een handje vol verse dennennaalden. 
In de inleiding van dit werkblad kun je lezen waaraan je een den herkent.  
Er bestaan ook struiken met naalden, maar dat zijn meestal coniferen en niet 
geschikt om dennenwater mee te maken. 

2. Doe de dennennaalden in een bakje met 1 liter heet water en laat 20 minuten 
staan.

3. Leg daarna de zeef op het tweede, lege bakje.
4. Giet het bakje met de naalden door de zeef en vang het water op in het lege 

bakje.
5. Doe het bakje met dennenwater bij het water in je bad en geniet van de  

heerlijke dennengeur.

Doen

Extra informatie voor thuis

Als je geen groot bad hebt, kun je ook een voetenbadje 
maken in een emmer of teiltje. Als je voor het slapen een 
lekker warm dennenvoetenbad neemt, slaap je daarna 
heerlijk.

Klik op het plaatje voor het filmpje Den en Spar

spar

taxus

conifeer

den

https://schooltv.nl/video/den-en-spar-wat-is-het-verschil-tussen-een-den-en-een-spar/


Hoe gaat het met je aardappel en je tomaat of paprika plant? Zorg 
je ervoor dat je planten genoeg water krijgen en lekker in de zon 
kunnen staan?

- schooltuinrubriek - 

Aardappel, tomaat en paprika (vervolg)

Schooltuinjournaal

Deze week waren we op de Vink Schooltuin en de Roos 
Schooltuin.

Insecten en een dode mol op de Vink Schooltuin 
Meester Hans vertelt hoe ze op de schooltuin meer 
insecten willen krijgen. En hij heeft een dode mol 
gevonden. Hoe zou die eruit zien?

Klik op het plaatje voor het filmpje.

Wat gebeurt er nu op de Roos Schooltuin?
Juf Shirley vertelt over de dahliaknol. En waarom heeft 
meester Wim iets raars op zijn hoofd? Je ziet het in dit 
schooltuinjournaal.

Klik op het plaatje voor het filmpje.

https://vimeo.com/417978927/611f2aa78e
https://vimeo.com/417975434/417dc1607b


- de natuur buiten - 

Benoem die boom!
 
Vandaag ga je grote mensen helpen bomen te herkennen!
Of je nu aan een gracht woont of bij een bos, bomen vind je overal. Vaak vallen ze niet 
op omdat ze zo normaal zijn. Weinig mensen kennen de namen van de bomen in hun 
buurt. En daar ga jij iets aan doen!

Leerdoelen
• Je leert hoe je bomen kunt herkennen.
• Je weet welke soort bomen bij jou in de buurt staan.
• Je leert hoe je een zoekkaart kunt gebruiken.
• Je helpt anderen bomen te herkennen.

Locatie  
Buiten bij een boom

Nodig
• Zoekkaart bomen en 

zoekkaart knoppen/
bast (pagina 9) of 
plantnet app

• Stoepkrijt

1. Bekijk het filmpje Bomen benoemen.
2. Ga naar buiten en zoek een boom.
3. Gebruik je zoekkaart om de boom te benoemen.  

Kijk goed naar de vorm van het blad en naar de kleur en structuur van de bast.  
Dit noem je met een moeilijk woord ‘determineren’.

4. Schrijf met stoepkrijt de naam van de boom op de bast of op de stoep ernaast.
5. Zoek een andere boom en benoem deze ook.
6. Als mensen nu langs lopen kunnen ze zien hoe die boom heet!Doen

Extra informatie voor thuis

Klik op de plaatjes voor de filmpjes

 

Bomen Hoe groeit een boom Bomen benoemen

https://projectloveforbees.files.wordpress.com/2016/04/941cbade9137a2af2086bb8b0eddd340.jpg
https://docplayer.nl/61106311-Ontdek-nederland-in-35-zoekkaarten.html
https://docplayer.nl/61106311-Ontdek-nederland-in-35-zoekkaarten.html
https://www.seasons.nl/wonen/plantnet/67484/
https://vimeo.com/417973679/0c666e5a98
https://vimeo.com/417973679/0c666e5a98
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bomen/#q=boom
https://schooltv.nl/video/jaarringen-hoe-groeit-een-boom/#q=boom



