Beste ouders,
Er is een nieuwe trend die al de hele wereld over gaat: Botanisch Stoepkrijten. Je zoekt naar
plantjes tussen de tegels en dan schrijf je de naam van het plantje erbij. En we gaan dit keer
energie zoeken.

We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met
het thema energie en met de onderwerpen in de schooltuinrubriek.
•
•
•

Schooltuinrubriek: Stoepplantjes krijten.
Schooltuinjournaal: Draken op de Toorop Schooltuin & Gratis paprika’s op je
balkon.
Tips voor binnen: Energie zoeken.

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

- schooltuinrubriek -

Stoepplantjes krijten
Op de schooltuin en daarbuiten vind je planten die mensen niet zelf geplant
of gezaaid hebben. Die planten noemen we op de schooltuin ‘onkruid’. Vaak
vinden we onkruid onhandig, omdat ze de planten die we wel gezaaid of
geplant hebben in de weg kunnen zitten. Maar buiten de schooltuin zitten
onkruidplantjes niet altijd in de weg en is het soms juist wel leuk om tussen de
stoeptegels een plantje te zien groeien.

Locatie
Buiten op de stoep
Nodig
• Krijt
• Zoekkaart met wilde planten
of boek over wilde planten of
telefoon met internet

Er is een nieuwe trend die al de hele wereld over gaat. Kinderen in Londen en Parijs doen het al: Botanisch
Stoepkrijten. Je zoekt naar plantjes tussen de tegels en kijkt of je er achter kan komen hoe het plantje heet.
En dan schrijf je de naam van het plantje erbij.
Leerdoelen
• Je leert verschillende wilde planten kennen.
• Je leert hoe je de naam van een plant kunt opzoeken.
• Je leert op welke plekken de verschillende ‘stoepplantjes’ groeien.

1. Je print de zoekkaart op de volgende bladzijde uit (of vraagt of ze dat op school kunnen doen).
2. Je kunt ook bij de bibliotheek een boek over wilde planten lenen. Kies een boek waar lekker
veel plaatjes van planten in staan.
3. Misschien kun je een zoekkaart downloaden op een telefoon of misschien heb je wel een telefoon met internet die je mag gebruiken. Dan kan je op deze website een hoop plantjes vinden
(de poster op deze site kun je eventueel ook uitprinten).
4. Je neemt krijt, een zoekkaart, boek of telefoon mee naar buiten.
5. Je zoekt naar een plantje tussen de tegels en zoekt op hoe het heet.
6. Dan schrijf je met krijt de naam van de plant bij de plant op de tegels. Nu kan iedereen de naam
van de plant lezen!

Extra informatie voor thuis
Wie weet ken je de namen van sommige planten al zonder dat je ze hoeft op te zoeken of ken je iemand die een
hoop plantennamen weet. Op die manier kun je ook namen bij planten krijten zonder dat je ze hoeft op te zoeken.

Schooltuinjournaal
Draken op de Toorop Schooltuin
Op de Toorop Schooltuin hebben ze last van bladluizen.
Gelukkig vinden meester Arne en juf Dieuwertje draken!
Deze draken kunnen helpen bij het weghalen van de
bladluizen.
Klik op het plaatje voor het filmpje.

Gratis paprika op je balkon en zaaien bij het
Rijksmuseum
Meester Kees legt de leerlingen van het Rijksmuseum uit
hoe je het beste zaadjes kan zaaien. En juf Dieuwertje
vertelt hoe je gratis paprika’s op de balkon krijgt.
Klik op het plaatje voor het filmpje.

- de energie binnen Locatie
Binnen

Binnen energie zoeken
Tegenwoordig hebben we in elke kamer van het huis wel een apparaat dat energie uit
het stopcontact nodig heeft. Dat was vroeger heel anders, toen was energie nog niet zo
gewoon. De energie die apparaten nodig hebben, noemen we ook wel stroom.
Leerdoelen
• Je weet welke apparaten in huis energie nodig hebben.
• Je kunt manieren bedenken om energie te besparen.

Nodig
• Elektrische
apparaten
• A4-papier
• Potlood
• Stiften

1. Ga in huis op zoek naar een apparaat dat energie nodig heeft.
2. Teken het apparaat na, dat je hebt gevonden, bijvoorbeeld je telefoon.
3. Schrijf erbij wat het apparaat doet.
Bijvoorbeeld: met een telefoon kun je iemand bellen.
4. Bedenk nu of dat apparaat ook zonder energie werkt.
Nee?
Hoe kun je het apparaat toch laten werken zonder het in het stopcontact
te stoppen? Dus zonder energie te gebruiken.
Teken of schrijf dit erbij. Bijvoorbeeld: niet bellen, maar een brief sturen.
5. Kun je nog meer apparaten in huis vinden en daarbij bedenken hoe het
ook zonder energie kan? Je mag deze apparaten ook natekenen.

Extra informatie voor thuis
Klik op de plaatjes voor de volgende filmpjes
Hoe kun je energie besparen tijdens het koken?

Hoe maak je een koelkast van bloempotten?

Hoe werkt elektriciteit?

