
Zoem, zoem, zegt de honingbij 

ma /wo/ vr voor peuters 

Een interactief verhaal uit de natuurkof-

fer over een honingbij die samen met 

zijn vriendjes bloemen zoekt. Hierbij 

komt het hele verhaal van het belang 

van de bij aan bod, en hoe de peu-

ters  voor de bijen kunnen zorgen. We 

doen de bijen dans en leren we een bij-

enliedje. En we gaan bijenzaadbomme-

tjes maken.  

Peuters in het wild 

Di t/m vr in de ochtend voor peuters 

Peuters in het Wild met magische die-

ren, waarbij we het uitgebreid gaan heb-

ben over de bij. De kinderen gaan ont-

dekkend leren midden in het groen, hun 

fantasie wordt verrijkt, ze gaan bewegen 

en meedoen. (Kan midden in de Haagse 

natuur of op een groen (school)plein of 

groene tuin op eigen locatie).  

Plantjes-dubbeldekker 

ma t/m vr voor BSO 

Van lege melkpakken, maken we een dub-

beldekker.  De bovenste laag knippen we 

open zodat de aarde en 

zaadjes in kunnen. Met deze 

bus kun je de hele wereld 

rond en heb je altijd je eigen 

moestuin bij je! 

Kan ook bij Buurtboerderij 

de Nijkamphoeve;  maar 

dan met een bezoek aan 

echte bijenkasten!! 

Bijenhotel 

ma,/ do/ vr voor BSO 

Wist je dat er over de hele wereld wel meer 

dan 20.000 soorten bijen bestaan? Al deze 

soorten hebben 6 poten, 4 vleugels, en heb-

ben nectar en stuifmeel nodig als voedsel. 

Tijdens deze activiteit ga je 

meer over de bij ontdek-

ken. Daarna maken we een 

bijenhotel . 

NATUURACTIVITEITEN VAN 20 MEI T/M 24 MEI 

Aan welke activiteit doen jullie mee?  

Geef het uiterlijk 7 mei door via kicks@2samen.nl 

Makkelijke moestuin 

Voor alle locaties 

Willen jullie een eigen 

moestuin maar weet je niet 

precies hoe? Nu is je kans 

om hulp te krijgen er een 

op te starten! 

Eetbaar groen 

Voor alle locaties 

Op zoek naar eetbare plan-

ten in de buurt om er ver-

volgens een lekker recept 

mee te maken. 

Andere wensen? 

Geef het door! 


