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Bouw een moestuinbak
Groep 5 t/m 8
In de supermarkt liggen rijen met
‘perfecte’groenten liggen. Maar waar
komen die groentes eigenlijk vandaan?
Laat de kinderen zelf groentes verbouwen
met een moestuinbak. Lees meer

Vlinderpot maken
Groep 5 t/m 8
Combineer natuur en techniek met deze
vlinderpot. Hiermee lok je vlinders naar je
schoolplein, ook als er geen bloemen zijn.
Lees meer

Maak je eigen bijenhotel
Groep 5 t/m 8
Bijen maken niet alleen honing, maar
zorgen ook voor de bestuiving van
bloemen. Zonder bijen zouden er dus geen
bloemen zijn. Help de bijen een handje en
bouw jouw eigen bijenhotel! Lees meer

Mini-compostbak maakt socialer
Groep 1 t/m 8
Maak van je afval bruikbaar. Een minicompostbak is niet alleen goed voor het
milieu, maar leerlingen worden er ook
socialer door. Een ideale binnenklus ter
voorbereiding op je moestuin. Lees hier hoe
je hem maakt

Slimme vogels ontwerpen een nest
Groep 1 t/m 8
Vogels gaan binnenkort weer volop aan de
slag met het maken van een nest. Laat je
leerlingen in een wedstrijd een net zo sterk
en fijn nest creëren als vogels. Lees meer

Laat zaden springen
Groep 5 t/m 8
Planten hebben allerlei manieren ontwikkeld
om hun zaden te verspreiden. Onderzoek
met je leerlingen hoe sommige planten hun
zaden weg laten springen. Lees meer

Vogelmemory
Groep 1 t/m 4
Als het lente is komen de eerste kuikens
uit het ei. Leuk om te leren welke kuikens
bij welke vogels horen. Nog leuker met dit
memoryspel! Lees meer

Pasen: een ei hoort er nog steeds bij
Groep 1 t/m 8
Eieren zijn hét symbool van nieuw leven.
Pasen is bij uitstek de tijd om je te verdiepen
in de biologie van het ei en haar magische
capaciteiten. Lees meer

Kikkers ontdekken
Groep 1 t/m 4
Van kikkerdril tot kikkervisje, je kunt het
ontdekken met je klas. Ga op onderzoek
uit en laat je leerlingen de levenscyclus
van kikkers live meemaken. Lees meer

Groeien als kool(mezen)
Groep 1 t/m 8
Iedere vogel heeft zijn eigen broedtijd en de
jonkies groeien allemaal met een andere
snelheid. Het broedproces van verschillende
vogels is elk jaar te volgen via Beleef de
Lente, maar wist je dat zij ook bijbehorende
lessen hebbe? Lees meer

Koolwitjes in de klas
Groep 1 t/m 8
Vlinders zijn prachtige dieren om te zien
en hebben een opvallende
gedaanteverwisseling. Bekijk met de klas
de metamorfose van een koolwitje van
heel dichtbij. Lees meer

