
Nationale Viering Boomfeestdag 

Woensdag 16 november 2022



Wethouder 

Ralph Bogers

Kinderraad



Deelnemende scholen
St. Annaschool

BS de Zonnebloem

Jozefschool

t Dreefke (B)

St. Antoniusschool

De Wegwijzer

Sint Bavo

De Koperakker



Groepjes
- Maximaal 10 leerlingen per groepje

- Per groepje van max 10 leerlingen 1 begeleider (ouder of leerkracht) 

- Boomfeestdag-wegwijzer

- Het is dus belangrijk om zelf per 10 leerlingen een begeleider te regelen



Bomenmap

Leuke lessen om te geven naar aanloop 

naar de Boomfeestdag 

Zie uittreksel van de Bomenmap



Groene gastlessen
- Bekijk het aanbod aan gastlessen op 

boomfeestdag.nl/nationaleviering2022

- Vink aan hoeveel gastlessen je met je klas wilt volgen en geef daarbij je 

eerste, tweede en derde keuze aan.

- Inschrijven kan tot 8 oktober

http://www.boomfeestdag.nl/nationaleviering2022


Boomfeestdag 65 jaar



Business Centre Treeport





Joost Hoebink
- presentator



Programma
xx.xx Op school instappen in de bus

08.45 Welkom

09.00 Workshopronde 1

09.35 Workshopronde 2

10.10 Feestelijke opening

11.00 Workshopronde 3

11.35 Workshopronde 4

12.10 Lunchpauze

12.45 Bomen planten

13.45 Slotact

14.00 Eind, met de bus terug



Workshop Bos & landschap
- Op stap met boswachter

- Laarzen en warme jas aan

Workshop ‘reis door een boom’
- Op stap met Natuurwijzer

- Laarzen en warme jas aan



Workshop KinderBomentop
- Filmpje op boomfeestdag.nl/nationaleviering2022

- Werken in de gemaakte kleine groepjes van ca. 10 leerlingen

- Schrijf als groepje allerlei ideeën op en kies er een uit om verder uit te 

werken

- Maak een tekening, maquette of ander bouwwerk

- Wat is er voor nodig om het idee te realiseren?

- Oefen de presentatie van ongeveer 5 minuten. Doet 1 iemand het woord 

of meerdere leerlingen?

- Tekening, maquette of bouwwerk meenemen in de bus

http://www.boomfeestdag.nl/nationaleviering2022


Workshop Bodem & Water
− Bodem en water experts vertellen van alles over dit onderwerp

− Gieters vullen voor na het plantmoment

− Laarzen en warme jas aan



Workshop KinderBomenkwekerij
− Een boomkweker geeft een demonstratie

− Zelf aan de slag met het verplanten van een plug in een pot

− Laarzen en warme jas aan



Bomen planten
- Neem met de leerlingen de les in de bomenmap door of bekijk het 

‘handboek bomen junior’ van het Norminstituut Bomen.



Woelige wormen
- Info op boomfeestdag.nl/nationaleviering2022

http://www.boomfeestdag.nl/nationaleviering2022


Grensbomen en Bomencirkel
− Circa 150 leerlingen (inclusief alle Belgische kinderen)

− Volwassen (ere) gasten

− 1 Europese, 1 Belgische en 1 Nederlandse boom



z

Insectenhotel
- Iedere groep krijgt houten frame

- Op school houten frame inrichten

- Meenemen in de bus

- Les in Bomenmap



Algemene informatie
- Laat de leerlingen zich warm aankleden

- Laarzen aan: plastic tas en schoenen mee

- Regenpak mee

- Gevulde lunchtrommel mee

- Laat het ons weten als leerlingen niet op de foto mogen



Nog vragen
- info@boomfeestdag.nl

- Meer informatie over de Boomfeestdag vind je op boomfeestdag.nl

Veel plezier met de voorbereidingen 
en graag tot ziens op 16 november

mailto:info@boomfeestdag.nl

