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Nieuwsbrief van stamgroep De Tijdreizigers 

DEZE EDITIE

De Tijdreizigers vertellen in
deze editie over: 

Bezoek Groene Bedstee

Teken een fantasieboom 

Muurkranten

Dierenschilderijen

De Puppyboom

De Waf Waf Drank

Engelse stamboom

Natuurzaken 

De Groene bedstee

We gingen wandelen naar de Groene Bedstee. Daar
heeft Ashley, onze stagiaire, ons iets verteld over de
Groene Bedstee. Het volgende heeft ze verteld: de
Groene Bedstee is gemaakt in 1865. Het werd vroeger
door de dames van het landgoed gebruikt. Hier konden
ze een wandeling maken zonder dat ze bruin werden,
want vroeger als je bruin was, was dat een teken van
armoede. Het heet de Groene Bedstee omdat het in de
lente en zomer bedekt is door de bladeren. Hierdoor komt
er geen zonlicht in de beukenhaag. Het is afgesloten, net
zoals een gewone bedstee. In de Groene Bedstee staat
ook een lindeboom, die staat voor de liefde.

BEZOEK GROENE BEDSTEE
Tekst door Cato
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Hoe oud is de groene bedstee? (150 jaar)
De naalden van de spar vallen uit? (niet waar)
Hoe oud is de beukenboom gemiddeld ? (30 - 35 jaar)
Waar staat de lindeboom voor? (Liefde)
De Latijnse naam voor de berk is ……? (Betula )
Waar komt de kastanje boom vandaan ? (Zuid-Amerika) 
Hoe oud kunnen de zomereiken worden ?(400-500)

Zweedse loopspel
We speelden daar ook een Zweeds loopspel. Dat is een spel met vragen. We begonnen met dobbelen.
Als je bijvoorbeeld op 4 belandt, moet je het blaadje vinden waar 4 opstaat. Daar stond een
meerkeuzevraag op. De meerkeuzevragen gingen over het thema bomen. De informatie die we voor het
loopspel nodig hadden stond op de muurkrant die we zelf hebben gemaakt.

Een paar voorbeelden van vragen voor het zweedse loopspel . 
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TEKEN EEN FANTASIEBOOM 
Tekst en foto's door Tes 

De eerste stap was om een fantasieboom te bedenken en deze fantasieboom te schetsen met
je grijze potlood. Daarna ging je met wasco de boom inkleuren. Je kleurde alleen de boom met
wasco in niet de achtergrond. Toen iedereen klaar was, gingen we aan de gang met ecoline.
De ecoline gebruikten we voor de achtergrond, maar je mocht ook je achtergrond met wasco
inkleuren. We moesten sowieso twee kleuren gebruiken.

En hier zie je de resultaten: 
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Het sterrenstof boompje
Door Tes

Mijn fantasieboom heeft
heel veel sterretjes.
Die sterretjes kunnen in
het donker licht geven
net zoals de sterren in de
hemel.
Ik had eerst één kleur
achtergrond, maar dat
mocht niet.
Nu heb ik stipjes en
streepjes er op geverfd.
En tada nu heb ik een 
 mooie boom gemaakt!

De sprookjesboom 
Door Noortje

Ik heb mijn boom de
sprookjesboom
genoemd, omdat de
boom als achtergrond
de regenboog heeft.
Aan het begin van de
boom is de boom dun en
daarna dik. Hij heeft
hele mooie takken en
grappige bloemen. Ik
ben er zelf heel erg blij
mee.

Mr. Boom
Door Hidde

Het gaat over een boom die geraakt werd
door de bliksem en toen kon de boom
praten.

Er stond vroeger een boom in
Verweggistan. Hij stond heel lekker daar op
zijn plekje te staan. Hij stond daar naast
een snelweg, een paar weken later werd
die geraakt door een bliksemschicht.

Een paar jaar later kon hij praten en het
eerste woord dat hij zei was "oye" (dom
hé?).

Hij kreeg een semafoon* van een bezoeker
en hij werd vrienden met de bezoeker. En
ze leefde nog lang en gelukkig.

*een semafoon is een apparaatje
waardoor je een piep hoort als er een
gevaarlijk ding in de buurt is 

De Herfstboom 
Door Tyche 

Ik heb een ontwerp
gemaakt voor een boom. De
takken hebben een speciale
soort vorm: dat de takken
tegen elkaar aan groeien,
waardoor het op
bloemblaadjes lijken. Dat
geeft een heel mooi effect.
In het midden van de boom
zit een gaat waar auto`s
doorheen kunnen rijden,
want anders dan moeten de
bomen gekapt  worden en
dat is zonde van de natuur.
Er zitten een soort verf
vlekken op en dat geeft een
heel mooie uitstraling. Ik
heb dat van mijn moeder
geleerd.  

MUURKRANTEN 

De spar
Tekst door Teun en Mads

De oudste spar is 1550 jaar oud geworden;
Er zijn vijf soorten sparren: de fijnspar, de blauwe spar, de sitkaspar
de Servische spar en de witte spar;
De kever leeft in de spar;
De spar kan 40 meter lang worden;
De fijnspar wordt veel gebruikt als kerstboom gebruikt.
Sparren hebben kegelvruchten. Dat zijn langwerpige vruchten.

Samen met Zahra, Cato en Noortje hebben wij een muurkrant over de
spar gemaakt. 
Hieronder een aantal feitjes over de spar: 



A P R I L  2 0 2 1

DE TIJDREIZIGERS PAGINA 4

De kastanjeboom
Tekst door Ruben

Feit 1: De kastanjeboom komt uit Zuid-Amerika.
Feit 2: Je hebt tamme en wilde kastanjes. De tamme kastanjes
kun je eten en de wilde kastanje niet.
Feit 3: Kastanjes komen voor in het bos, stad en platteland.
Feit 4: Er zijn twee soorten kastanjebomen de
paardenkastanje en de normale kastanje.
Feit 5: De gemiddelde kastanjeboom wordt 200 tot 500 jaar
oud.
Feit 6: Eekhoorntjes, Vlaamse gaaien, Kraaien, Muizen en
Wilde zwijnen zijn dol op tamme kastanjes.
Feit 7: De gemiddelde kastanje boom kan 25 meter groot
worden. 

Hier wat feitjes over de kastanjeboom:

De beuk
Tekst door Abel en Benjamin 

een beukenboom kan wel 30 tot 35 meter hoog worden en 35
tot 40 meter breed.
de stam is glad en grijs en en de bast is dun, waardoor de boom
bij blootstelling aan zonlicht gevoelig is voor schorsbrand.
Juf Wilma houdt van beukenbomen.
In Nederland zijn veel fossielen gevonden van een beukenboom.
Je kan beukennootjes ook eten.
Een beukenboom kan 200 tot 400 jaar oud worden.

Wij maakten samen met Jip en Puk een muurkrant over de Beuk.
Weetjes:

De gewonde esdoorn 
Tekst door Koen en Niels 

De gewone esdoorn is een boom.
De Gewone esdoorn kan 30 meter hoog worden.
Het blad is 8 tot 15 centimeter groot.
De gewone esdoorn kan 500 honderd jaar oud worden de
zaad is bruin en puntig.
De  gewone esdoorn heeft in de herfst rode blaadjes en in
de lente en in de zomer zijn groen.
De gewone  esdoorn kan bijna in elk gebied groeien.
Verschillende soorten: je hebt de rode esdoorn, witte
esdoorn, Japanse esdoorn en Noordse esdoorn.

Gemaakt Koen, Niels, Myrthe, Tyche en Tes 
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De zomereik 
Tekst door Julian en Madelief

De berk 
Tekst door Rabia en Mathilde

DIERENSCHILDERIJTJES MAKEN
VAN EIERDOZEN 
Tekst en foto's door Zahra 

We maakten van eierdozen een dierenschilderij. 

Eerst moest je het “tuitje” van de eierdoos
uitknippen. Daarna moest je het gaan verven
als het dier wat je wilde maken en daarna
moest je een stukje karton uitknippen en dan
moest je nog het lichaam van het dier
schilderen. 

Zie hier de gemaakte dierenschilderijen:

De zomereik kan 400 tot 500 jaar worden. De grootste
eik van Europa heet Quercus robur. Een eiken blad heeft
ribbeltjes aan de zijkant.En de eik heeft vruchten en dat
zijn eikels. En de eekhoorns vinden de eikels heel lekker.
Een eikenblad kan oranje, groen, geel en bruin worden.
En er kan een gele roest op komen. er zijn meer dan 15
verschillende eiken soorten. Vooral de zomereik en
wintereik komt vaak voor.

Door wie is het gemaakt?

Danyella, Madelief, Hidde en Julian.

Wist je dat de berk in het Latijn ´betula´ heet?
Wist je dat ´berk´ in het Oud-Indisch ´bharg´’ betekent, en dat
´bharg´ ´glanzend´ betekent?
Wist je dat er in Zweden tasjes en mandjes van berkenschors
worden gevlochten?
Wist je dat op sommige plekken in Zweden en Ijsland geen
andere bomen groeien dan de berk?

Wij hebben een muurkrant gemaakt over de berk.
Hier een paar weetjes over de berk:

Wil je nog meer over de berk weten? Kijk dan op onze muurkrant!
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De Puppyboom
Een fantasieverhaal geschreven door Puk 

In een groot bos was er een boom. Een heel bijzondere boom. In de boom
zat een fabriek. Een heel bijzondere fabriek. In de fabriek werden puppy's
gemaakt. De puppy's worden op een soort lopende band naar de top van
de boom gebracht. Onderweg worden de puppy's helemaal klaar
gemaakt voor hun toekomstige baasje. Ze worden gewassen, droog
gemaakt en geborsteld. Ze krijgen een flesje en op het einde krijgen ze
een halsbandje. Tussen de bladeren van de boom zit een klein huisje voor
de puppy's. In het huisje leren de puppy's van alles. De puppy's gaan naar
school en krijgen veel eten. 

Als de puppy's precies 2 weken oud zijn, komen ze aan de boom te
hangen. Als de puppy's aan de boom zijn komen hangen, gaat er in een
dorpje vlakbij een soort alarm af. Het puppy-alarm. Dan weten de mensen
in het dorp dat er puppy's aan de boom hangen. Als het alarm afgaat,
rennen direct heel veel mensen naar het bas waar de magische
puppyboom staat om een puppy van de boom te halen. Veel puppy's
krijgen dan een lief baasje, maar sommigen worden niet geadopteerd.
Dat zijn vaak de puppy's die maar drie pootjes hebben of niet kunnen
lopen. Die puppy's worden geadopteerd door een meisje die midden in
het bos woont. Het meisje heeft al meer dan 100 puppy's. 

Als je ook een puppy wilt, heb je pech, want de puppyboom staat midden
op een klein eiland in een grote oceaan. 

De Waf Waf Drank
Een recept voor een magische toverdrank geschreven door Jip  

Wat gebeurt er als je het opdrinkt?
Als je een hond wil worden, ben je bij het goede recept! Drink minimaal 5 volle bekers, want anders werkt het
effect niet. Dan wacht je ongeveer 3 á 4 seconden en dan ben je veranderd in de puppy die jij zelf wou worden!

Ingrediënten:
2 brandnetels 
4L water
1 lavendel 
10 pepermuntjes
3 paarse dovenetels 
3 paardenbloemen
4 klodders kikkerspuug 
1 halve waterlelie
1 plakje mos 
1 haar van de hond die je wilt worden 
1 vies hondensnoepje 
2 vliegen
1 hand stro 
1 handje kikkerdril

Stappen:
1. Doe alle planten in een kom en mix dit goed samen;
2. Alle overige ingrediënten mix je in een aparte kom (behalve de pepermunt);
3. Doe daar het water bij op laag vuur;
4. Mix de planten bij de andere kom en roer dit 3 minuten goed door elkaar;
5. Stamp de pepermunt tot kleine korrels en doe dit beetje bij beetje bij het water;
6. Laat dit drankje 40 á 45 minuten staan; 
7. Nu mag je het opdrinken!



I
Deze woorden hebben wij geleerd:
moeder = mother                                   zus/zusje = sister/little sister       tante = aunt
vader = father                                        opa = grandfather                       nicht/neef = niece
broer/broertje =brother/little brother   oma = grandmother                     en als je bijv. een stiefbroertje 
zus/zusje = sister/little sister                 oom = uncle                                 hebt dan zet je er 'step' voor    
                                           

De kroonlaag: novenste laag bomen, die 25 tot 40 meter hoog zijn. In de
kroonlaag leven toekans en brulapen. Zij eten vruchten, bloemen en
bladeren van de bomen.
Struiklaag: Hier groeien de jonge bomen uit de kroonlaag. Zij worden
overschaduwd door de oudere, grote bomen. De bomen, palmen en struiken
worden niet hoger dan 6 meter. 
Bostapijt: Hier groeien maar weinig planten en bomen. Er liggen daar dode
bladeren, afgevallen noten en vruchten. Er groeien wel bodemplanten en er
leven hier bodemknaagdieren, insecten en tapirs.  

De planten in het tropisch regenwoud groeien in etages. Je hebt de volgende
etages:
    

1.

2.

3.
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Engelse stamboom - Family Tree 
Tekst en tekening door Tes

Natuurzaken 
 Natuurlijk evenwicht
Tekst en tekening Jip en Puk 

Wij hebben in een les geleerd wat een
voedselketen is. De voedselketen zorgt er
eigenlijk voor dat de natuur in evenwicht
is, bijvoorbeeld:´ muis eet het graan, de
slang eet de muis, de roofvogel eet de
slang en niemand eet de roofvogel.´ Dat
is een voorbeeld. Zo houden de dieren de
natuur in evenwicht. Maar het kan ook
verstoord worden door natuurrampen of
als er bijvoorbeeld heel veel op bepaalde
diersoorten wordt gejaagd. Dan wordt
het diersoort bedreigd. 

Samen in het regenwoud
Tekst door Ruben en Danyella en tekening door Eden

Aan het begin van de les gingen we een namenrondje doen in het
Engels.
Toen gingen wij aan de slag met de stamboom. Je kan heel veel
familie in je stamboom hebben. Als je een stamboom wil maken,
dan hoeft het niet perse in de vorm van een boom te zijn. Alleen
als je dat wilt natuurlijk. Je mag ook een soort tabel maken. Het
was ook een leerzame opdracht. Dat zou je niet denken maar
toch was het zo, omdat we Engels en spelling leerden.
Onze klas vond het een leuke opdracht. En toen hadden we onze
stamboom af!
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Voortplanting bij planten en dieren 
Tekst door Teun en Hidde en tekening door Mathilde

Als dieren en planten zich niet voortplanten dan
sterven de dieren en planten uit. Er is een verschil tussen de
voortplanting van dieren en planten. 

Een bloem maakt stuifmeel met mannetjes zaad en die gaat via
insecten of door de wind naar een andere bloem. Het stuifmeel komt
dan op de stamper van de andere bloem terecht. Dit noem je
bestuiving. Er zijn ook planten die via bollen, knollen of stekken
voortplanten.

Bij dieren vindt de voortplanting buiten of binnen het lichaam plaats.
Bij vissen en amfibieën gebeurt dit uitwendig, dus buiten het lichaam.
Bij zoogdieren, vogels en reptielen gebeurt dit inwendig  
  

Tussen land en water 
Tekst door Rabia en tekening door Hilde

Kikkers, salamanders en padden behoren tot amfibieën. Het woord
"amfibie" komt van het Griekse woord "amphibios" wat ´aan beide
kanten levend´ betekent. Met "Aan beide kanten levend" bedoelen ze
dat de amfibieën op het land en het water kunnen leven. 
In en rondom water groeien heel veel planten waar de amfibieën
zich in kunnen verstoppen. De planten in het water zijn riet, waterlelie
en grote en kleine lisdodde. 
De planten rondom het water zijn de kattenstaart, dotterbloem en
groot hoefblad.


