Hollandsche Rading, 27 februari 2018
Beste docent,
Op woensdag 14 maart 2018 doet uw klas mee aan de Nationale Boomfeestdag.
Voor veel kinderen is dat een dag die ze zich later nog heel goed kunnen herinneren.
Veel volwassenen weten na 40 jaar nog precies welke boom zij als kind hebben geplant!
‘Operatie Boomfeestdag: Maak ‘t Buiten Beter!’
Het thema van dit jaar is: ‘Maak het buiten beter’. Dat doen de kinderen door het planten
van de bomen, maar het kan nóg beter! Wist u dat de grond waarin de nieuwe bomen
worden geplant, vaak een slechte structuur heeft? Dat we de wortels van de bomen
kunnen helpen te ‘aarden’ door regenwormen in te zetten?
Regenwormen
Regenwormen maken gangen, waardoor er meer zuurstof in de grond kan komen,
de afwatering verbeterd wordt en er meer bodemleven ontstaat. Door regenwormen
in te zetten wordt de structuur van de grond dus beter, waardoor de bomen beter gaan
groeien.
Lespakket
Om u te helpen met de voorbereiding van de Nationale Boomfeestdag hebben wij,
in samenwerking met de specialist Natuur Educatie van de gemeente, een lespakket
gemaakt. Wij zijn geen educatieve instelling, maar wij hebben wel veel kennis op het
gebied van bomen en bodem. Deze kennis willen wij graag met u en de kinderen delen.
Zo leren de kinderen nét een beetje extra over de groei van bomen, het leven van de
diertjes in de bodem en het belang van wormen in de grond. Daarnaast is het uitzetten
van de wormen een enorme belevenis. Voor de wormen is het belangrijk dat de kinderen
weten wat ze moeten doen en ook wat ze vooral niet moeten doen.
Heeft u na het bekijken van het lesmateriaal vragen of heeft u suggesties om het
lespakket verder te verbeteren? Neemt u dan contact met mij op, zodat ik uw vragen
kan beantwoorden.
Veel plezier met het planten van bomen én het uitzetten van regenwormen!!!
Met vriendelijke groet,
Hermine Eisma
GreenGuard
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