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__________________________________________
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Tijdens de Boomfeestdag wil je natuurlijk alles goed kunnen horen 
en zien. Daarom splitsen we de groepen/klassen op in kleine 
groepjes. Je juf of meester maakt groepjes van maximaal 10 
leerlingen (als dat niet precies uitkomt, dan mogen de 
groepjes iets kleiner zijn, een groepje groter dan 10 leerlingen kan 
helaas niet). 

Je meester of juf regelt dat elk groepje een volwassen begeleider 
heeft. Deze begeleider is verantwoordelijk voor het groepje. 

Zijn er in jouw groep/klas bijvoorbeeld 28 leerlingen, dan is er 1 
groepje van 10 leerlingen met een begeleider, een twee groepjes 
van 9 leerlingen met elk een begeleider. Bij 27 leerlingen zijn het 3 
groepjes van 9 leerlingen met elk een begeleider.

De juf of meester kan één van de groepjes begeleiden. Voor de 
andere groepjes zijn onderwijsassistenten, hulpouders of andere 
vrijwilligers nodig.

Jullie blijven gedurende het hele programma bij die ene begeleider. 

Daarnaast krijgen jullie een Boomfeestdag-wegwijzer. Hij/zij heeft 
een bord met de naam en groepsnummer van de school bij zich. De 
Boomfeestdag-wegwijzer is herkenbaar aan een opvallend hesje en 
weet precies hoe het programma in elkaar zit en waar je naar toe 
moet, dus: volg de wegwijzer!



Bomenmap cadeau Groene gastles
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Word een echte bomenkenner met de Bomenmap.
Iedere school ontvangt een Bomenmap. Deze map staat boordevol 
interessante weetjes over bomen en bossen en legt uit waarom ze 
zo belangrijk zijn voor planten, dieren en mensen. 

Je juf of meester kan deze map gebruiken om allerlei leuke lessen 
te geven en om met jullie interessante opdrachten uit te voeren. In 
de klas, op het schoolplein en natuurlijk in het park of het bos. 
Als je helemaal enthousiast bent geworden, dan kan de map je ook 
helpen om een super goede spreekbeurt te houden. Over bomen 
natuurlijk!



Bomenmap cadeau

Hoe kun je je goed voorbereiden op de Boomfeestdag?
Volg een groene gastles (of twee, of drie, of….) en ga op excursie!

Het is heel belangrijk dat er genoeg kinderen zijn die later een 
beroep gaan kiezen in het groen. Bijvoorbeeld boomkweker of 
boomchirurg. Of werken bij een gemeente of een ministerie. Of 
onderzoeker van planten of dieren of bomen. Of papierspecialist. 
Of timmervrouw/man. Of…. 

Maar wat past het best bij jou? Dat ontdek je tijdens de 
Boomfeestdag in de Meet & Greet. Niet alleen tijdens, maar ook 
voor de Boomfeestdag kun je al volop kennis maken met deze 
groene professionals en met de inhoud van hun werk. 

Jouw school kan één of meer gastlessen aanvragen over onder 
meer biodiversiteit, zaadgaarden en zaden, de boomkwekerij, 
handel en verkoop van boompjes, de klimaatverandering, bodem & 
water en nog veel meer. 

Jullie juf of meester krijgt hierover een mailbericht van de 
Boomfeestdag. Kies samen uit wat je leuk vindt en wij zorgen er 
voor dat één van de groene professionals in jouw klas langskomt. 
Of misschien worden jullie wel uitgenodigd bij een boomkweker, 
landschapsarchitect of boswachter….!

Groene gastles
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64ste editie Nationale Boomfeestdag
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De Boomfeestdag wordt 65 jaar! Vier je mee?

Dit jaar wordt de Nationale Boomfeestdag voor de 65e keer gevierd. 
In heel Nederland planten kinderen bomen. Het planten van een 
boom is niet alleen heel leuk om te doen, het is ook heel belang-
rijk! Bomen zorgen er voor dat er op een plek veel planten en dieren 
kunnen leven. Denk maar aan insecten en vogels en eekhoorns. En 
bomen maken een plek fijner voor mensen. Ze zijn mooi om naar 
te kijken, fijn om mee te spelen en ze geven koele schaduw als het 
warm is. En van hun stam kun je hout zagen om stoelen en skate-
boards van te maken. Van hout kun je ook karton en papier maken. 
En dat kun je weer gebruiken om leesboeken en schoolschriften van 
te maken. En Kidsgidsen voor Boomfeestdagen!

Als je snel hebt meegerekend, dan heb je ontdekt dat de eerste 
Nationale Boomfeestdag in 1957 werd gevierd. In Nederland heeft 
Staatsbosbeheer er toen voor gezorgd dat kinderen mee mochten 
gaan helpen met het planten van bomen. En nog steeds. Want in de 
Bossenstrategie van Nederland staat dat het heel belangrijk is dat 
alle schoolkinderen ten minste één keer een boom mogen planten. 

Boomfeestdag Boomfeestdag



64ste editie Nationale Boomfeestdag
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Boomfeestdag Boomfeestdag

Het eerste bomenfeest was in de gemeente Apeldoorn. Daar deden 
toen 1.600 kinderen mee. En omdat sinds die tijd steeds meer 
kinderen mee zijn gaan doen, zijn er in totaal meer dan 5 miljoen 
mensen die ooit hebben mee gedaan aan de Boomfeestdag. Dus 
jouw juf of meester of vader of moeder of opa of oma misschien 
ook wel… Met z’n allen hebben ze al ruim 10 miljoen bomen geplant! 
Als je die allemaal bij elkaar zou zetten, dan is dat  bijna zo veel 
als de oppervlakte van de hele gemeente Zundert én de hele Stad 
Hoogstraten bij elkaar opgeteld! 

Jullie gaan daar tijdens de Boomfeestdag op 16 november nóg 
meer van maken. Ook komen er leuke workshops over bomen en 
bossen, bodem en water en natuurlijk over de boomkwekers die al 
die boompjes laten groeien. Op de groene catwalk kun je allerlei 
bomenhelden ontmoeten. En met jullie beste bomenidee word je 
tijdens de Kinderbomentop zelf ook een groene held. 

De komende weken gaat jouw meester of juf je meenemen in de 
voorbereidingen. 

Ik wens je alvast heel veel plezier daarmee en zie je graag op de 16e 
november bij het Business Centre Treeport in Zundert. 

      Marleen van den Ham
      Directeur Stichting Nationale Boomfeestdag



De Boomfeestdag in Zundert Kinderraad Zundert
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Hoi, 

Wat tof dat jij deze KidsGids in handen hebt! Dat betekent dat jij  
naar de 65e editie van de Nationale Boomfeestdag gaat!

En dat is best bijzonder. Jouw papa of mama herinnert vast wel 
het moment dat zij zelf meededen aan de boomfeestdag. En 
mochten helpen met het planten van bomen. Hoe groot zouden 
die bomen nu zijn? Geven ze al lekker wat schaduw? Of zijn jouw 
ouders zelf met bomen gaan werken? Want in onze mooie dorpen 
Achtmaal, Rijsbergen, Wernhout, Klein Zundert en Zundert zijn er 
heel veel bedrijven waar mensen met bomen werken: van 
kwekerijen tot handelaren en transportbedrijven. Wij zijn daar met 
z’n allen heel erg trots op! Want doordat wij samen zoveel bomen 
kweken, genieten mensen in de rest van Nederland én in andere 
landen volop van onze bomen. De bomen geven verkoeling, 
schaduw, zuurstof, houden water vast, en ze staan natuurlijk heel 
mooi in het landschap!

Heel veel succes in aanloop naar de boomfeestdag! Heb vooral 
heel veel plezier samen. En wie weet tref ik jou later aan het werk 
in deze mooie sector!

Groeten, 
Wethouder Ralph Bogers
(ik zet me onder meer in 
voor onze economie, 
bedrijven en 
klimaatverandering)
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Ken jij de kinderraad al?
De kinderraad van de gemeente 
Zundert bestaat uit 11 kinderraadsleden 
en 1 kinderburgemeester. Tijdens de 
Nationale Boomfeestdag is de 
kinderraad ook van de partij! 

Wil je weten wat de goede ideeën zijn die de kinderraad heeft 
bedacht om de gemeente nog leuker te maken? Kijk dan snel op 
zundert.nl/kinderraad. 

Van links naar rechts:
Rob van Aert (Jozefschool) - Ties van Steen (St. Antoniusschool)
Teun van ’t Hooft (Sint Bavoschool) - Fleur Versluis (Sint Bavoschool)
Liv van Hassel (Jozefschool) -Joselijn Aarts (Basisschool Zonnebloem)
Niene Stolk (St. Antoniusschool) - Lemies Ghamgami (St. Annaschool)
Siem Backx (Basisschool de Wegwijzer) - Seppe Graumans (Basisschool Zonnebloem)
Wu Ping Mathijssen (St. Annaschool) - Liv de Backer (Basisschool de Wegwijzer)
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Wat zijn we trots dat wij gastlocatie mogen zijn van de Nationale 
Viering van de Boomfeestdag op woensdag 16 november. Wij 
ontvangen jullie heel graag op het Business Centre Treeport. Het 
BCT is een prachtig, groen en duurzaam terrein en ligt precies op 
de grens van Nederland en België. 

Alle bedrijven op het terrein vinden het belangrijk om met elkaar 
samen te werken. Zo versterken ze, op een groene en duurzame 
manier, de boomsector. Ze gebruiken we elkaars kracht en bereiken 
samen veel meer dan ze ieder voor zich voor elkaar zouden krijgen.

Wat hebben we voor jullie allemaal op de planning staan? Een heel 
leuk programma!

Tijdens de lokale viering van de Boomfeestdag op 16 maart werden 
er al bomen aangeplant in de zaadgaard van BCT. De leerlingen 
van de groepen 6 en 7 van de St. Antoniusschool, de Sint Bavoschool 
en de St. Jozefschool plantten samen 2.750 bomen. Hiermee is een 
deel van de zaadgaard - die bedoeld is om later zaden van planten 
en bomen te oogsten - aangeplant. De overige delen worden op 16 
november door jullie geplant.

Naast de zaadgaard, gaan we ook bomen planten in de 
Bomencirkel. En, en dat is uniek, worden er Grensbomen geplant. 
Hiermee krijgt de Boomfeestdag een internationaal tintje! Uiteraard 
hebben we daarom ook gasten uit België uitgenodigd. 
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Het thema van de Nationale Viering van de Boomfeestdag is 
‘(met) bomen werken!’ en rond dat thema is, speciaal voor jullie, 
een uitdagend en actief programma ontwikkeld. Je helpt ons als 
BCT niet alleen met het planten van nieuwe bomen, maar ontdekt 
ook verschillende boomkwekerij-activiteiten op het gebied van 
bodem, water, biodiversiteit en teelt. 

Wij hebben er enorm veel zin in om jullie kennis te laten met het 
BCT en om de Nationale Boomfeestdag groots te vieren!

Hartelijke groet,

Chantal van Kuyck
Algemeen Directeur BCT Partners BV



Programma
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Even voorstellen

Joost Hoebink
Boomfeestdag-presentator Joost Hoebink 
houdt zoveel van bomen en bossen dat hij
het liefst boswachter was geworden. Maar 
hij is bang voor spinnen en andere beestjes. 

Gelukkig vindt Joost presenteren ook erg 
leuk: hij presenteerde het Basisschool 
Debattoernooi en voor UNICEF de Kleine 
Prinsjesdag. En hij interviewde samen met 
een heleboel kinderen Mark Rutte en André 
Kuipers. Joost heeft al meerdere keren de 
Boomfeestdag gepresenteerd. Hij is 
inmiddels een echte bomenkenner!

Slotact
Top secret...! Als alle bomen en boompjes zijn 
geplant, gaan we de Boomfeestdag knallend 
afsluiten met een mooi optreden waarbij je lekker 
kunt swingen. Wie de ster van de dag zal zijn, dat 
houden we nog even geheim, maar oefen vooral 
alvast je beste dansmoves met je regenlaarzen 
aan. Voor een extra groen effect...!
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  Op school instappen in de bus 
  (tijd hoor je van je meester of juf)

08.45  Welkom

09.00  Workshopronde 1

09.35  Workshopronde 2

10.10  Feestelijke opening

11.00  Workshopronde 3

11.35  Workshopronde 4

1 2 . 1 0   Lunchpauze

12.45   Bomen planten

13.45  Slotact

14.00  Eind, met de bus terug

Even voorstellen



Workshop 
Bos & Landschap 

Workshop 
KinderBomentop
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Hoe hoog is die boom? En hoe dik? Hoeveel jaarringen zitten er aan 
de binnenkant? En welke beestjes kruipen er onder de blaadjes op 
de grond? In deze workshop ga je met een boswachter het bos in. 
Zij of hij leert je van alles over de bomen. De boswachter laat je zien 
hoe bomen in een bos samenwerken met elkaar en met de andere 
bosbewoners. Wist je dat paddenstoelen de boom helpen met eten 
en drinken in ruil voor wat lekker eten? Sommige mieren hebben dit 
trucje ook ontdekt.

Workshop 
‘reis door een boom’

Hoe voelt om een boom te zijn? Sta je stevig met je wortels in de 
grond? Kriebelen al die insecten op je bast? En ritselen jouw 
blaadjes in de frisse herfstwind? Een NatuurWijzer neemt je mee op 
een reis door de boom. Zo ontdek je dingen over de natuur die je 
nooit had gedacht…! 

Voor deze workshops hoef je niets voor te bereiden. Laat je 
verrassen en inspireren door de boswachters en de NatuurWijzers. 
Alle benodigde spullen krijg je te leen tijdens de workshop. 

Trek wel je laarzen en je warme jas aan.



Workshop 
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Heb jij een goed idee voor een groene toekomst? Natuurlijk zijn 
zonnepanelen, windmolens en op elektriciteit rijdende auto’s heel 
belangrijk voor een beter milieu en is het goed om zuinig te zijn met 
water. Maar wist je dat ook bomen goed zijn voor het klimaat? 
Bomen halen CO2 uit de lucht en leggen stikstof vast zodat er minder 
vervuilende stoffen in de lucht dwarrelen. Ook houden bomen met 
hun wortels water vast zodat de straat niet zo snel overstroomt als 
het hard regent. En ze zorgen voor schaduw en koelte.

Welke ideeën heb jij voor een groenere, gezondere, wereld? Tijdens 
de Nationale Boomfeestdag organiseren we de KinderBomentop. 

Samen met de Young Professionals (jonge mensen met een groen 
beroep) praat jij over jullie bomenidee. 

Deze workshop bereid je in de weken voorafgaand aan de 
Nationale Boomfeestdag voor in kleine groepjes. 

In een vlog neemt Joost Hoebink je mee in de voorbereidingen. Je 
vindt deze vlog op boomfeestdag.nl/nationaleviering2022. Na het 
zien van de vlog zijn al je groene hersencellen geactiveerd en ga je 
in kleine groepjes bedenken hoe bomen jouw toekomst gezonder en 
mooier kunnen maken.

Bouw met je groepje een mooie presentatie zoals een maquette of 
een plattegrond of nog iets heel anders. Niets is te gek, als het maar 
in de bus past om mee te nemen… 



Workshop
Bodem & Water

Workshop 
KinderBomenkwekerij
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Bomen zijn pas echt gezond als ze met hun wortels in gezonde 
aarde kunnen groeien. Het is dus belangrijk om boomsoorten te 
kiezen die passen bij de bodem. Op zandgrond kunnen weer andere 
bomen groeien dan op veengrond of kleigrond. Weet jij het verschil? 

En wist je dat in de bodem heel veel kriebeldiertjes zitten, die de 
bomen helpen? Wormen maken de bodem lekker luchtig. Goed voor 
de boomwortels en handig om het water sneller af te voeren als het 
plenst van de regen. Bomen doen ook veel terug voor de bodem. 
Met hun wortels houden ze het water lang vast als het juist niet 
voldoende regent. En door de schaduw van de boomkroon wordt 
het niet zo heet op de grond als de zon schijnt. De blaadjes die in de 
herfst van de takken naar beneden dwarrelen en op de grond 
vallen, vormen weer het voedsel voor de wormen en andere 
diertjes. In de natuur werkt alles en iedereen met elkaar samen. 
In deze workshop onderzoek je wat er leeft in de bodem. 

Bomen drinken wel een paar honderd liter water per dag. Dat is 
net zo veel als er in een opblaas zwembadje past. En dan elke dag 
dus…! Nou ja, in de zomer. Want in de winter hebben loofbomen 
geen blaadjes, dan drinken ze een stuk minder. In deze workshop 
ga je water oppompen uit de sloot. Zo vul je een gieter, die we in de 
middag meenemen naar de plantlocatie. Daarmee kun je dan de 
boompjes die je plant alvast lekker wat water mee geven voor een 
goede start. 

Voor deze workshops hoef je niets voor te bereiden. Alle benodigde 
spullen krijg je te leen tijdens de workshop.
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In de natuur verspreiden de boomzaadjes zich zelf. Ze zweven mee 
met de wind of drijven met een beekje naar een andere plek. Of ze 
laten zich in de bodem of in een boomstam verstoppen door 
muisjes of eekhoorns. Andere zaden reizen lekker in de vacht van 
een koe of een hond mee naar een nieuw groeiplekje. Na een 
tijdje ontkiemt het zaadje en groeit er een nieuwe boom. 

Als mensen een boom willen planten, helpt de boomkweker om 
alvast een mooi boompje te telen. Boomkwekers hebben een heel 
bijzonder beroep. Ze weten precies welke zaadjes ze gaan oogsten 
en stoppen deze op het goede moment in de grond. Als het boompje 
begint te groeien, gaat de boomkweker ze verpotten en soms ook 
bijknippen. 

In deze workshop gaat een boomkweker jou laten zien hoe dat werkt. 
En natuurlijk mag je ook zelf helpen. Je zorgt er voor dat een plugje, 
zo heet een heel klein boompje, in een grotere pot komt te staan, 
zodat hij lekker kan gaan groeien. Neem hem mee naar huis of in 
de klas en je kunt er net zo lang voor zorgen totdat hij zo groot is dat 
je hem kunt gaan planten. Thuis in de tuin of op het schoolplein. Of 
misschien weet de boswachter nog wel een goed plekje… 

Voor deze workshops hoef je niets voor te bereiden.
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En natuurlijk het belangrijkste onderdeel van de Boomfeestdag…: 
bomen planten!

Tijdens het middag gedeelte van de Boomfeestdag gaan jullie en 
alle volwassenen bomen planten. De volwassenen planten een 
cirkel van grote bomen en een paar bomen precies op de grens 
tussen Nederland en België. Enkele groepjes leerlingen gaan daarbij 
helpen. 

En alle andere leerlingen gaan een heleboel kleine boompjes van 
allerlei verschillende boomsoorten planten in de zaadgaard op 
bedrijventerrein Business Centre Treeport. Deze boompjes gaan 
later als ze groot zijn, zelf ook weer zaadjes geven waar nieuwe 
bomen uit kunnen groeien.

Omdat bomen heel lang blijven groeien, soms wel een paar 
honderd jaar, is het super belangrijk dat ze goed worden geplant. 
In de Bomenmap zie je hoe dat moet. Ook vind je handige uitleg 
over bomen planten in het boekje ‘Handboek bomen junior’ van het 
Norminstituut Bomen.



Bomen planten Woelige wormen
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Wormen rare beesten die maar een beetje doelloos gangetjes
graven? Echt niet!! Een worm is heel belangrijk in de natuur en 
dus ook voor de bomen en struiken die jij gaat planten.

Een regenworm beweegt door de grond en maakt zo een 
gangenstelsel. Daardoor komt er zuurstof in de bodem. Ook kan 
daardoor het water sneller worden aangevoerd én afgevoerd. 
Planten en bomen maken gebruik van die gangen om hun wortels in 
te laten groeien. De regenworm poept op en onder de grond. 
Wormenpoep is makkelijk opneembaar eten voor bomen en plan-
ten.

Een worm doet dus heel nuttig werk en daarom ga jij wormen bij 
jouw bomen leggen.

Pak een handje regenwormen en verdeel ze onder je klasgenoten 
zodat iedereen wormen bij zijn/haar geplante bomen kan leggen. 
Zet de regenwormen in een hoopje bij elkaar op de grond. De 
regenwormen gaan nu hun eigen weg.

Let op: doe heel voorzichtig met de wormen. Dus nooit op de bodem 
gooien of er op gaan staan. Dat zou zielig zijn voor de wormen en het 
zou ook slecht zijn voor je boom. Want die heeft deze gangmakers 
hard nodig! 

In de Bomenmap en op boomfeestdag.nl/nationaleviering2022 
vind je nog veel meer leuke informatie over wormen.



Grensbomen Insectenhotel
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De Boomfeestdag in Zundert is een extra speciale editie. Niet 
alleen is het onze 65e verjaardag en leren we je heel veel over werken 
in het groen en de boomkwekerijsector, maar ook vieren we de dag 
met kinderen uit twee landen. Namelijk de leerlingen van de scholen 
uit Zundert in Nederland en leerlingen van scholen uit Stad 
Hoogstraten in België. Om deze bijzondere samenwerking voor altijd 
te onthouden, planten we bomen precies op de grens. Dan kunnen 
we in de toekomst grensoverschrijdend van de schaduw genieten…!

Bomencirkel
Overal waar de Boomfeestdag komt, planten we een Bomencir-
kel. Deze bestaat uit 12 bomen van allerlei soorten die passen bij de 
grond op die plaats.
De cirkel bestaat uit 12 bomen omdat de Europese vlag uit 12 
sterren bestaat. We willen laten zien dat bomen belangrijk zijn voor 
de natuur. Natuur houdt niet op bij de grens, maar loopt door naar 
alle landen.
Ook zijn er 12 provincies in Nederland. In elke provincie worden tijdens 
de Nationale Boomfeestdag bomen geplant. Daar doen niet alleen 
heel veel kinderen aan mee, maar ook allerlei belangrijke 
volwassenen zoals Burgemeesters, Wethouders, Gedeputeerden, 
Statenleden en Commissarissen van de Koning. Maakt niet uit hoe 
die allemaal heten, als ze maar héél veel bomen planten….!

Bij de cirkel komt een mooi bordje als aandenken aan deze dag. 
Hierop staan de namen van de verschillende bomen. En ook een 
QR-code. Als je deze scant, kun je alle informatie over de 
Bomencirkel op je scherm lezen.



Grensbomen Insectenhotel

21

Met alle bomen en struiken die we op het bedrijventerrein Business 
Centre Treeport gaan planten, wordt dit gebied aantrekkelijk voor 
allerlei soorten planten en dieren. En zeker ook voor insecten. 

Om de insecten extra welkom te heten en te helpen, bouwen we met 
alle scholen een insectenhotel. In zo’n hotel kunnen allerlei soorten 
beestjes in de lente hun eitjes leggen en in de winter schuilen tegen 
de kou en de regen. 

Iedere groep krijgt van de Boomfeestdag een houten frame en een 
werkbeschrijving. Tijdens de Boomfeestdag worden al deze 
‘hotelkamers’ verzameld en in een groot insectenhotel geplaatst. 
Roomservice….!

Jullie stukje insectenhotel bereid je in de weken voorafgaand aan de 
Nationale Boomfeestdag voor in de klas. Jullie vullen het houten 
frame op met zelf gezochte takjes, (riet)stengels en andere 
materialen. In de Bomenmap staat ook een voorbeeld van het 
maken van een insectenhotel. Jullie juf of meester neemt de 
hotelkamer die jullie voor de insecten hebben ingericht mee in 
de bus.



Samenvatting
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Algemene info

Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 16 november, dan is het al herfst en kan het 
dus waaien, regenen of sneeuwen. En ook als de zon schijnt, is het in 
de ochtend vaak koud en guur. Omdat we tijdens de Boomfeestdag 
veel buiten zijn, is het belangrijk om warme kleren te dragen, zoals 
een lange broek en trui en een winterjas. Heb je snel koude oren of 
handen? Vergeet dan je muts en wanten niet. Op alle kleren kan 
modder komen, dus trek niet je nieuwste outfit aan. Aan je voeten 
zijn regenlaarzen het best. Daarmee kun je door de modder stappen. 
En als het regent, is een regenpak fijn. Tot slot een grote plastic zak 
om je laarzen in te stoppen als je in de bus stapt. En schone 
schoenen die je dan aan kan trekken. Daar wordt de buschauffeur 
blij van, maar ook je vader of moeder als je het huis binnenstapt. 

Eten en drinken... 
Tijdens de Boomfeestdag krijg je voldoende te drinken en we zorgen 
ook voor wat lekkers. Neem wel zelf een lunchpakketje mee, zodat je 
in de lunchpauze heerlijk kan smullen. Op die manier heeft iedereen 
iets wat hij/zij lekker vindt, en kunnen we geen foutjes maken met 
eetvoorschriften en diëten.



Samenvatting

Dit bereid ik voor op school:
- De juf of meester geeft lessen uit de Bomenmap, welke dat zijn, 
   kiezen jullie zelf uit.
- Als jouw klas dat leuk vindt, en de juf of meester heeft genoeg tijd, 
   dan volg je met de hele klas één of meer gastlessen en excursies 
   van experts.
- Ieder groepje van maximaal 10 leerlingen bereidt een presentatie 
   voor en maakt een bouwwerk voor de Kinderbomentop. Door de 
   vlog hierover te kijken, weet je precies hoe dat werkt.
- Elke klas vult een kamer voor het insectenhotel.
- De juf of meester regelt per groepje van maximaal 10 kinderen een 
   volwassen begeleider die de hele dag bij het groepje blijft.

Dit neem ik mee: 
- Laarzen en een regenpak en een plastic zak waar je laarzen in 
   kunnen (de warme kleren hoef je niet apart mee te nemen, die 
   had je ’s ochtends al aangetrokken).
- Lunchpakket (eten & drinken)
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Algemene info



Stichting Nationale Boomfeestdag 

werkt samen met Staatsbosbeheer;

activiteiten voor 2022 worden mede 

mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, Shell Nederland, 

STIP, gemeente Zundert,  

Business Centre Treeport en ministerie LNV.

    
      

 Groen:
           

z e k e r  do en !

Vele anderen leverden een geweldige bijdrage voor deze jubileum editie van de Nationale Boomfeestdag, waaronder: Q-lite, Stad Hoogstraten, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Erasmus+.
Ook bedanken we alle Nederlandse en Belgische partners en vrijwilligers voor hun onmisbare inbreng.


