4. Het sprookje van de es
De eik, linde, beuk en es zijn bomen die oud en groot worden. Het is dan ook niet vreemd dat er
heel wat verhalen over die bomen verteld worden. Een es krijgt pas laat in het voorjaar bladeren
aan haar takken. In mei is hij aan de beurt. In het najaar vallen de bladeren er ineens vanaf. Dan
zijn ze meestal nog bijna niet verkleurd. Dat is eigenlijk heel gek. Daarover gaat ook een sprookje
dat in het land Litouwen verteld wordt.

De es stond samen met de linde en de eik in het bos. Het was voorjaar en overal
bloeiden mooie bosbloemen. De bomen vroegen aan de zon of die het wat warmer
kon maken. Dan konden zij ook mee doen met die lentekleuren. De zon deed dat
en alle bomen kregen een groen kleed. Iedere boom moest dat zelf nog wel versieren. De linde had zich al snel versierd met hartvormige jonge blaadjes. De es zag
dat en werd verliefd op de linde. Maar helaas hield de linde meer van de eik. Ze
was zo verdrietig dat ze in het najaar vergat om haar bladeren te laten vallen. Plotseling kwam de noordenwind opzetten en verscheurde al haar bladeren.
Toen het voorjaar werd, hadden bijna alle bomen weer een groene mantel. De es
stond er nog kaal bij. ‘Waarom doe je dat?’, vroegen de andere bomen. “Ik ben zo
bang dat die noordenwind nog in de buurt is”, antwoordde zij. Iedereen riep dat die
allang weg was. Haastig haalde de es haar bladeren tevoorschijn. Die waren door
de haast gezaagd en met kleine blaadjes. De es was daarmee wel erg voorzichtig.
In het najaar als het maar een beetje kouder werd, liet ze al haar bladeren vallen. Ze
was veel te bang dat de harde noordenwind al haar bladeren kapot zou waaien.
Opdracht:

Zoek een bijzondere boom die bij school of bij jou in de buurt staat. Zou die boom ook iets bijzonders
hebben meegemaakt?
Misschien was je er wel bij?
Schrijf jouw eigen verhaal over die boom. Maak daarbij ook een tekening. Die kun je gebruiken als
je het verhaal in de klas voorleest.
Zijn er veel leuke verhalen, maak er dan met de klas een bomenverhalenboekje van. Voor ieder
verhaal heb je dan al een tekening.

IEDER KIND EEN BOOM

