
Beste leerkracht,

Gefeliciteerd met het ontvangen van het Boomfeestdag-Rotary lespakket!
De Rotaryclub in de buurt van jouw school heeft dit voor jouw groep mogelĳk 
gemaakt. Met dit lespakket kan je samen met de leerlingen erop uit om de
bomen rondom de school, in het park of in het bos te ontdekken.

Wat zit er in dit pakket?
Naast deze begeleidende brief zit er het volgende in dit pakket: 

• Bomenpaspoort (30x)
Met dit leerzame paspoort kunnen de leerlingen alle gegevens over ‘hun’ boom invullen zoals: 
de hoogte, dikte, afdruk van een schors of echte boomverhalen. Verder zitten er diverse zoekkaarten 
over bomen en dieren in het paspoort. Laat de kinderen hun boom uitzoeken en ga er met de klas op uit 
om een eekhoorn, regenworm of specht te spotten.  

• Boom-Oorkonde (30x)
Deze oorkonde is voor de leerling het ultieme bewĳs van de deelname aan de Boomfeestdag. Er is ruimte voor 
het invullen van de datum, gemeente, naam van de leerling, welke groep hĳ/ zĳ zit en de naam van de school. 
Kortom: een leuke herinnering aan de Boomfeestdag!

• Bomen Herkennen Boek + Poster (1x)
Dit lesmateriaal is voor klassikaal gebruik. De poster kan in de klas worden opgehangen en met het Bomen 
Herkennen Boek kan je samen met de leerlingen elke boom eenvoudig herkennen. 

• Een echte Schoolboom + herinneringsplaatje (1x)
Deze boom kunnen de leerlingen samen op het schoolplein of rondom de school planten. De boom wordt in 
overleg op locatie geleverd. Hierover kan je het beste contact opnemen met de Rotaryclub die het lespakket 
heeft aangeboden. Bĳ elke Schoolboom is het mogelĳk om een herinneringsplaatje te plaatsen. Dit plaatje zit 
ook in dit pakket en zoals je ziet staat er een QR-code op. Het bĳgevoegde instructieformulier over het 
‘QR-code herinneringsplaatje’ legt verder uit hoe dit in zĳn werk gaat. 

• Plantinstructie voor de Schoolboom (1x)
Het is belangrĳk om de Schoolboom goed te planten en daar hebben wĳ ook aan gedacht. Om de leerlingen 
op weg te helpen is er in dit pakket een stappenplan met handige tips bĳgevoegd. 

• Meer informatie
Meer informatie over het pakket vind je op boomfeestdag.nl/rotary.

Voor vragen kun je mailen naar:
info@boomfeestdag.nl.

We wensen jouw leerlingen veel leer- en plantplezier toe!

Hartelijke groet,
Stichting Nationale Boomfeestdag en Rotary Nederland

Boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

Vragen voor Rotary District 1610: 
bomen@rotary-d1610.nl

Hart van Brabantlaan 16 
5038 JL Tilburg 
Postbus 330 
5000 AH Tilburg
Telefoon: 013 707 4850


