Aan: De ouders/verzorgers van de kinderen op onze school
Betreft: Lespakket ‘Help de Bij!’
Beste ouders/verzorgers,
Op onze school zijn wij vol enthousiasme begonnen aan het lespakket van OERRR ‘Help de Bij!’; een digitaal
lespakket waarin kinderen ontdekken hoe ze de natuur kunnen helpen. OERRR is het jeugdprogramma van
Natuurmonumenten.
Waarom is het belangrijk om de bij te helpen?
De bij is klein, maar superbelangrijk voor mens en natuur! Ze zijn onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel
en spelen een cruciale rol in de kringloop. Massale insectensterfte waaronder de bijen heeft grote impact.
Als bijen verdwijnen hebben we een groot probleem. Gelukkig is het nog niet te laat en kunnen we de bij
helpen. Daarom besteden wij hier op school graag aandacht aan.
Wat gaan we doen?
De kinderen gaan aan de slag met het maken van een bijenhotel. De bij heeft voedsel (nectar uit bloemen) en
nestgelegenheid nodig. Met een bijenhotel krijgt de bij zijn eigen plekje. Als veel mensen een bijenhotel maken
dan helpen we de bij op een natuurlijke manier.
Wat hebben we nodig?
Een bijenhotel kan heel goed gemaakt worden van bamboestokken, deze zijn hol van binnen. Wij willen u
daarom vragen uw kind(eren) de volgende materialen mee te geven naar school.



2 lange bamboe stokken van maximaal 1 cm dik en ongeveer 1 meter lang
1 leeg pak melk (omgespoeld) of 1 conservenblik (10-12 cm hoog)

Als u geen bamboestok heeft, dan heeft u wellicht wel riet (of een oude rieten mat).
Vanaf ………… starten we met de klas met het bouwen van een bijenhotel. We willen u vragen bovenstaande
materialen voor die tijd mee te geven aan uw kind(eren).
Met een OERRR groet!
Het team van directie en leerkrachten
PS: Lesbrief ‘Bouw een Bijenhotel’ en alle andere onderdelen van het lespakket zijn te vinden op
http://pakket.klassetv.nl/helpdebij/. Neem gerust een kijkje!
Wilt u meer tips over hoe u samen met uw kind de natuur kunt helpen? Kijk dan eens op OERRR.nl.

