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Colofon 
Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) te 
Nijmegen , 2017  2e oplage. 
 
Post- en bezoekadres:  Educatieve Natuurtuin Goffert  
       Goffertweg 19  
       6532 AA Nijmegen (zie plattegrond). 
       Telefoon: 024-3541729 

       educatie@natuurtuingoffert.nl 
       www.natuurtuingoffert.nl 
 
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk Declaratie-
fonds. Scholen buiten Nijmegen ontvangen een rekening. 

 
KLIK  HIER VOOR EEN ROUTEBESCHRIJVING 
 
 

Ontwerp & Tekst: Louis van der Heijden en educatiemedewerkers van de Natuurtuin.  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/ of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SENG. 

 

 

INGANG 

NATUURTUIN 

 

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
http://www.natuurtuingoffert.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Natuurtuin+Goffert/@51.8278411,5.8395543,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbdebbe736b36b1dc!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 

BEZIGE BIJEN  - LESPROGRAMMA  VOOR DE GROEPEN 4 (3/4) 
 
Doel van dit programma: 
De les Zoemende Vriendjes is een “stertochtles” . De les duurt ongeveer 1.15 uur.  
Het is een speelse kennismaking met het thema honingbijen. 
 

Inhoud: 
De kinderen worden in de tuin ontvangen door de wachter; na het aanbrengen van een 
'geurmerk', worden ze naar de 'koningin’ geleid in ‘School  de Bijenkorf’ .  
Dit geurmerk zorgt ervoor dat de kinderen bij deze bijenkorf horen. 
Ze ontvangen van de koningin instructies en opdrachten. Van hieruit vliegen ’de jonge bijen' 
de tuin in om vaardigheden te leren die belangrijk zijn voor honingbijen. 
Er zijn 7 verschillende opdrachten, aangegeven met een kleur. Een leerling in het groepje 
krijgt de rol van speurder. Aan de hand van gekleurde routemarkering is de opdrachtkaart te 
vinden.  

Na elke opdracht komen ze terug naar ‘de Bijenkorf’ en krijgen ze een andere kleur 

opdracht en wordt de opdrachtkaart afgestempeld. 
 

Werkwijze: 

 De klas dient  in maximaal 7 groepjes verdeeld te zijn bij aankomst. 

 Begeleidende ouders spelen de rol van Leidbij:  ze begeleiden tijdens het zoeken van 
de route en lezen de opdrachtkaart voor. Ze beheren de stempelkaart. 

 Groep 4  kan de opdrachten deels zelf begeleid lezen 
 

Aandachtspunt afmelden les: 
Afmelden van de reservering kan tot een week vóór de geplande datum,  
bij latere afmelding kunnen onkosten in rekening worden gebracht.  
Regelt u daarom tijdig vervoer, als dat nodig is.  
 

A. VOORBEREIDING 
Het doel van de voorbereidende les is de kinderen bekend te maken met enkele begrippen 
en ze voor te bereiden op het bezoek aan de Natuurtuin. Om de inhoud van dit programma 
tot zijn recht te laten komen, is een voorbereidende les van belang. 
Bij de voorbereidende activiteiten kunt u de bijgevoegde powerpointpresentatie gebruiken. 
 

B.  INFORMATIE OUDERS en STEMPELKAART 
Dit gedeelte dient u per groepje voor de begeleidende ouders te kopiëren. 
Het moet meegenomen worden bij het bezoek aan de Natuurtuin. 
 

C. VERWERKING 
U vindt hier suggesties om de ervaringen van de kinderen te verdiepen. 
 
 

Evaluatieverzoek  
Laat ons weten wat u goed vond aan de les: de TOPS 
Laat ons weten wat u voor verbetering vatbaar vindt: de TIPS 
Stuur deze naar: educatie@natuurtuingoffert.nl        

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
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 A. Suggesties voor de voorbereidende les: 
( Op de volgende bladzijde vindt u wat beknopte informatie over honingbijen voor uzelf.) 
 

1. Kringgesprek  
 

>  Waarom gaan júllie naar school?  
>  Hoe zit dat met dieren?  
> Moeten dieren ook leren?  
> En hebben ze dan plezier? 
 

Binnenkort gaan we een uitstap maken met de klas. 
We krijgen dan les op een heel speciale school. 
Een school voor bijzondere diertjes. 
Vandaag gaan we vast iets leren over die diertjes, 
misschien ken je ze wel. 
 

2. PowerPoint 
Start de Powerpoint. 
We gaan eerst kijken en luisteren. 
 

3. Na de PowerPoint: 
 
Wat hebben we allemaal gehoord? 
 

We gaan dus binnenkort naar de bijenschool ! 
 
> Waar heb je wel eens bijen gezien? (Op bloemen?) 
> Weet er iemand iets van bijen? 
> Hoe groot zijn ze? 
> Wie is er wel eens gestoken? 
> Wie heeft er wel eens honing geproefd?  
> Hoe zien bijen er eigenlijk uit? 
> Wie vindt bijen eng? (Als je meer weet over bijen ben je misschien minder bang.) 
 
Kijk met de leerlingen op wikiwijs naar digilessen PO over bijen,  m.n. de delen 'het lichaam 
van de bij', 'de levenscyclus' en 'het bijenvolk' 
https://maken.wikiwijs.nl/41309/Bijen#!page-489679 
Verdere mogelijkheden om met het thema bijen aan de slag te gaan: 
 

4. Extra lestips 
http://jufria.yurls.net/nl/page/802623#topboxes 
 

https://nl.pinterest.com/mjploegerkopper/bijen-digitale-prentenboeken-filmpjes-liedjes-
dans/ 
  
http://www.kleutergroep.nl/bijen/bijen%20index.htm 
 

https://maken.wikiwijs.nl/41309/Bijen%23!page-489679
http://jufria.yurls.net/nl/page/802623%23topboxes
https://nl.pinterest.com/mjploegerkopper/bijen-digitale-prentenboeken-filmpjes-liedjes-dans/
https://nl.pinterest.com/mjploegerkopper/bijen-digitale-prentenboeken-filmpjes-liedjes-dans/
http://www.kleutergroep.nl/bijen/bijen%20index.htm
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5. Beknopte informatie over Honingbijen: 
Honingbijen leven in een 'volk'. 
Een volk bestaat uit: 
 

Koningin: 
- De koningin is de enige bij in het volk die bevruchte eitjes kan produceren. 
- Dat is in het echt haar enige taak, - tot wel 100 eitjes per dag. 
- Ze blijft het grootste deel van haar leven in het nest. 
- Voor voeding en verzorging is ze afhankelijk van de werksterbijen. 
 

Werksterbijen: 
- Werksterbijen zijn onvruchtbare vrouwtjes. 
- Ze maken het grootste deel van het volk uit, tot wel 60.000 stuks in een nest. 
- Het zijn allemaal zusjes van elkaar. 
- Hun voornaamste taken zijn: 

- voedsel zoeken voor het volk. 
 > nectar uit bloemen om honing van te maken. 
 > stuifmeel als voeding voor de larven. 
 
 - de koningin voeden en verzorgen. 
 - de larven voeden en verzorgen. 
 - raten bouwen en schoonhouden. 
 - het nest verdedigen. 
 

 Mannetjesbijen ( DARREN ) 
- In het voorjaar ontwikkelen zich een kleine duizend mannetjesbijen.  
- Hun enige taak is het bevruchten van de koningin in het voorjaar. 
- Daarna zit hun taak er op en worden ze uit het nest geweerd en gaan ze dood. 
 

Bijennest 
Honingbijen komen in Nederland niet blijvend in het wild voor. 
De volkeren worden door imkers beheerd in bijenkasten. 
 

Een bijennest hangt vol met  honingraat. 
Werksterbijen bouwen deze raten van was, een stof die ze zelf uitscheiden. 
 
- de cellen dienen  
 1. voor het opslaan van honing voor de winterperiode. 
 2. voor het opslaan van stuifmeelvoeding voor de larven. 
 3. voor het opgroeien en verpoppen van de larven. 
 
 
Honingbijen kennen een verpoppingsstadium net als vlinders: 
uit het ei komt een made-achtige larve.  
na 6 dagen groei, word de cel door werksterbijen afgesloten met een wasdeksel.  
het verpoppen duurt 7 dagen, daarna komt de verse bij uit haar cel. 
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B. INFORMATIE VOOR DE OUDERS 
 

Beste ouder,  

U helpt vandaag mee bij de les 'Bezige bijen'. 
Het is een speels lesprogramma waarin de kinderen kennis maken met het 
leven van honingbijen. 
 
U heeft tijdens de les een sturende taak -  
dit houdt in: 
 
1.  u ondersteunt  uw groepje bij het volgen van de routemarkering.  
De route leidt naar een opdracht met een bepaalde kleur. 
 
2. u ondersteunt het groepje  bij het uitvoeren van deze opdracht: 
eventueel helpen met voorlezen en verduidelijken wanneer nodig. 
Laat ze zo veel mogelijk zelf lezen. 
Leesmomenten staan aangegeven met een symbool: 
 
 
Bijgevoegd ziet u een voorbeeld van een opdracht (blz 7). 
Op de kaarten staan specifieke instructiemomenten aan de voorzijde 
aangegeven in rood:  INSTRUCTIE .  
De instructie zelf vinden ze op de achterzijde van de betreffende kaart. 
Dit wordt aangegeven door het omdraaisymbool: 
 
3. aan het eind van de opdracht keert het groepje terug naar 'de KONINGIN' 
Daar wordt op de STEMPELKAART de route afgestempeld die het groepje 
gevolgd heeft. 
Het groepje krijgt een nieuwe kleur opdracht. 
U beheert tijdens de les de stempelkaart. 
 
Tijdens de introductie aan het begin van de les in de Natuurtuin,  
wordt dit alles nog een keer duidelijk uitgelegd. 
 
Veel plezier en bedankt voor de hulp,  
Educatief team Natuurtuin Goffert 

. 

. 
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C.  Suggesties voor verwerking en verdieping 
 
>  Een klassegesprek om hun ervaringen te delen 
 
>  Het gezamenlijk maken van een honingraat met bijen; 
 De site waar dit plaatje vandaan komt werkt niet meer, maar waarschijnlijk 
 spreken de plaatjes voor zichzelf  
 

 
 
 
>  Het maken van tekeningen. 
 Te denken valt aan het maken van een fysiek of digitaal prentenboek,  
 waarin ze hun eigen tekeningen kunnen verwerken. 
 
 
Meer ideeën hierover vindt u op de volgende link 
http://www.detaallijn.nl/uploads/Digitaleboekenmaken.pdf 
 
 
 

http://www.detaallijn.nl/uploads/Digitaleboekenmaken.pdf

