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Instructie Bezige Bijen B2 groep 3+4 
 

Welkom bij de poort laat de kinderen in groepjes elkaar gaan staan en laat ze bij elkaar gaan 
zitten op de bankjes. Informeer bij de leerkracht of de stempelkaarten aanwezig zijn, zo niet 
dan moet je die pakken uit de leskist. 
 
Koningin let op  
 

• bij het uitdelen van de paarse ketting geef je het ontwikkeldoosje en neemt het 
in als de ketting wordt ingeleverd. 

• De kinderen krijgen in de kring een geurtje met de deoroller 
 
 
Intro 
 
Je ontvangt de kinderen in de rol van bijenkoningin 

• Welkom jonge bijen in de bijenschool. 
• Laat eens even horen of jullie mooi kunnen zoemen. 
• Ik ben jullie koningin en jullie zijn allemaal mijn kinderen jullie krijgen van mijn hofbij  

een geurtje zodat we weten dat wij bij elkaar horen. 
• Met verschillende opdrachten gaan jullie leren om werkbij te worden. 
• De ouders zijn de leidbij. 

 
Hoe gaan we dat doen 
 

• De leidbij heeft de stempelkaart en krijgt een gekleurde ketting. Het groepje dat de 
paarse ketting heeft krijgt het ontwikkeldoosje mee. 

• In de tuin staan gekleurde vlaggen daar voer je een opdracht uit. 
• De kleur van je ketting geeft aan welke kleurroute je gaat volgen tot je bij de 

opdrachtvlag bent. Je start bij de routewijzer. 
• De leidbij leest voor en helpt jullie bij de opdrachten. 
• Als je klaar bent met de opdracht neem je wat mee voor de koningin en lever je de 

gekleurde ketting in. 
• Daarna krijg je een stempeltje op de kaart en een nieuwe gekleurde ketting voor de 

volgende opdracht.  
 
Afsluiting 
 

• Wat vond je het leukste om te doen? 
• Ik denk dat jullie uitstekende werkbijen zijn. 
• Bedank de leidbijen. 
• Nog even zoemen 
• Noteer het aantal leerlingen en de naam van de leerkracht. 


