
 

Aemstel-schooltuinjournaal: Wat is nu precies grond en wie leven 

daar?  

  

 

 

 

 

Beste leerkracht van groep 6, 

De leerlingen hebben dit keer op de schooltuin veel geleerd over de bodem en de diertjes die er in 

leven. Wil je met de klas meer doen? Of wil je meer diepgang geven aan het thema? Bekijk dan de 

opdrachten in dit schooltuinjournaal die de kinderen thuis of in de klas kunnen doen. Ook kan je 

in de klas de teksten voor begrijpend lezen gebruiken en de woordposters die passen bij dit 

thema. 

 

 



INSPIRATIE VOOR IN DE KLAS 

Filmpje voor tijdens de pauze of als extra kennis. 

Weet jouw klas nog het verband tussen zand en klei en stenen? Nee? Kijk dan nog eens dit 

filmpje. 

 

Weet je hoeveel groenteafval wij weggooien?    Het bodemverhaal en klimaatopwarming 

 

Herhalen, de kracht van het leren 

Je kunt deze woordposters printen en ophangen in het lokaal. 

• Een woordparachute over grondsoorten 

• Een woordtrap over de regenwormen 



 

Begrijpend lezen voor na de schooltuinles 

• Leestekst 'Grondsoorten' 

• Uitleg leestekst voor de leerkracht 

• Leestekst 'Regenwormen' 

• Uitleg leestekst voor de leerkracht  

 

Dier onder de loep! 

 

• Een regenworm heeft wel 10 harten.  

• Snijd een worm doormidden en dan krijg je er twee? Nee, de kant met de kop is de enige 

die zou kunnen overleven mits er niet teveel beschadigd is. De staarthelft gaat zeker 

dood. 

• Een regenworm gebruikt borstels om op, over en door de grond te kruipen. Tip: leg een 

worm op een vel papier. Als de worm zich voortbeweegt, kan je de borstels horen 

• Groenteafval composteren? Doe mee met een van de 75 wormenhotels in 

Amsterdam: amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/wormenhotel/ 

 

 

Heeft dit bodemdiertje een skelet?                  Wie zijn de redders van deze wereld? 



        

 

INSPIRATIE VOOR THUIS 

Eet smakelijk! 

 

Juf Stéphanie heeft een smakelijke tip. Deze kun je direct naar de ouders sturen (zie bijlage). 

 

Werkbladen over wormen 

Met het werkblad 'Wormen' (zie bijlage) kunnen kinderen zelf wormen zoeken en hun eigen 

wormenhotel maken. Inclusief opdrachten en filmpjes. 

         

 

 

DOE MEE! 



 

11 en 12 maart is het weer NL doet! , doe je mee? 

16 maart Nationale boomfeestdag. In de bijlage vind je een werkblad over bomen benoemen 

 

Tot in maart op de schooltuin! 

Met vriendelijke groeten van het Aemstel-schooltuinteam 

 

  

   

  

 


