
In de klas:  Vriendengedicht
(groep 5 t/m 8) 
Maak per groepje een couplet bij 
het gedicht van Fetze Pelman: 
‘Vrienden zijn het, bomen’.

In de klas: Werkstuk bomen
(groep 5 t/m 8) 
Hiernaast staan een aantal redenen 
waarom bomen belangrijk zijn. Laat 1 
reden kiezen als onderwerp voor een 
opstel of werkstuk. 

Vrienden zijn het, 
bomen...

-  In bomen wonen veel dieren, die er beschutting  
 en  voedsel vinden. 
-  Bomen delen hun blaadjes, vruchten of noten met  
 dieren en mensen. 
-  Bomen geven schaduw op een warme zomerdag  
 en beschutting tegen de wind. 
- Van bomen word je rustig en bomen zijn mooi.
- Bomen zuiveren de lucht en geven zuurstof af aan  
 de lucht, die wij inademen.
-  De dorre bladeren op de grond zijn voedsel voor  
 bodemdieren en ze maken de bodem vruchtbaar.
- De zwamvlok van sommige paddenstoelensoorten  
 zit om boomwortels heen. De paddenstoelen geven  
 mineralen aan de boom en halen zware metalen  
 uit  het grondwater. Ze beschermen de boomwor- 
 tels tegen schimmels en bacteriën. Als tegenpres- 
 tatie krijgen de paddenstoelen suikers van de boom.
-  In de waterkringloop spelen bomen een belangrij- 
 ke rol. Ze nemen water op uit de bodem en bren- 
 gen dit via de bladeren door verdamping terug in  
 de lucht.
-  De wortels van bomen houden de bodem bij elkaar.  
 Ze voorkomen bodemerosie en overstromingen.
- Aan het einde van hun leven geven bomen ons  
 hout, papier en energie uit biomassa.

Naar buiten: Een boom als vriend
(groep 1 t/m 8) 
Elke kind maakt kennis met een boom. 
Welke boom roept jou? Je moet elkaar 
natuurlijk eerst leren kennen en ver-
trouwen voor je vrienden wordt. Dan 
kun je jouw boom je diepste gehei-
men vertellen. De boom luistert gedul-
dig en geeft je steun. Je kunt er steeds 
weer terug naar toe.

Naar buiten: 
met een NatuurWijzer
(groep 1 t/m 8) 
Wil je met de klas nog veel meer 
ontdekken over bomen, ga dan de 
natuur in met een professionele 
NatuurWijzer. Informeer naar de 
mogelijkheden bij jou in de buurt. 
info@natuurwijs.nl
www.natuurwijs.nl
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