
Bijlage D           Werkbladen                  Groei en bloei 

Overzicht werkbladen Groei en bloei

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Eigenschappen dieren

2. Taalspel  Cijferpuzzel Weerspreuk; 2a oplossing Cijferpuzzel

3. Taalspel  Bloemennamen in de war

4. Introductie Woordveld

5. Lees- en schrijftafel  Zeequiz en 5a Antwoorden: Quiz Estafette*

6. Lees- en schrijftafel  Stamboom

7. Lees- en schrijftafel  Sreuken maanden van het jaar

8. Lees- en schrijftafel  Enquête Groei en bloei

9. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap Vogels in de klas

10. Lees- en schrijftafel  Weerdagboek

11. Lees- en schrijftafel  Natuurwijzer Natuurmonumenten

12. Spreek- en luistertafel  Mijn/onze dieren

13. Spreek- en luistertafel  Mijn/onze tuin

14. Spreek en luistertafel  Jaarklok

15. Digitafel zoekopdrachten natuur

16. Digitafel zoekopdrachten Natuur en muziek

17. Zin in Actie  Balspel van A tot Z planten en dieren

18. Zin in Actie  Vier seizoenen grabbelton

19. Zin in Actie  Geurenspel
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Dieren zijn net mensen 

       

 

 

 

 

Aan welke dieren worden de volgende eigenschappen toegeschreven? 

 

1.Zo trouw als een ……………………………….. 

2.Zo doof als een …………………………………. 

3.Zo moedig als een ……………………………… 

4.Zo sterk als een …………………………………. 

5.Zo ijverig als een ……………………………….. 

6.Zo sluw als een …………………………………. 

7.Zo onschuldig als een ………………………….. 

8.Zo arm als een ………………………………….. 

9.Zo nijdig als een ………………………………... 

10.Zo vies ale een ………………………………… 

11.Zo rood als een………………………………… 

12.Zo fris als een …………………………………. 

13.Zo koppig als een ……………………………... 

 

 

 

14.Zo ziek als een ………………………………… 

15.Zo grijs als een ………………………………… 

16.Zo blind als een ……………………………….. 

17.Zo langzaam als een ………………………… 

18.Zo gezond als een …………………………….. 

19.Zo dartel als een ………………………………. 

20.Zo onnozel als een ……………………………. 

21.Zo mak als een ………………………………… 

22.Zo dom als een ………………………………... 

23.Zo trots als een ………………………………... 

24.Zozwart als een ……………………………….. 

25.Zo bang als een ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Alsare ontwikkeling en advies Groei en bloei 1 Zilveren TaalCompetenties 

 

https://pixabay.com/en/peacock-colorful-bird-feather-blue-2372211/


 

  Zilveren TaalCompetenties                              Taalspel  Goud                                                    Groei en Bloei 

 

  Zilveren TaalCompetenties                                Taalspel  Goud                                                  Groei en Bloei 

Cijferpuzzel 

Weerspreuk       
   

Als u de cijfers door letters vervangt ontstaat er een oude 

bekende weerspreuk 

1=A 2=B 3=C 4=D 5=E ……………….. enzovoort 

 

 

Dit is de spreuk: 

8   5   5   6  20  19   9   14   20  - 13   1   18   7   18   9   5   20  

______________ ____________   -  __________________________ 

7   5   5   14  26   15   14   14   5   19   3   8   9   10    

______________       _________________________________ 

14   1   14  26   1   12  8   5   20   5   5   14  

_________      __________       _________      ____________ 

14   1   20   20   5      26   15   13   5   18        26   9   10   14   !   

_____________________               ________________________               _______________________  ! 

De oplossing is : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Er wordt een naam genoemd in het spreekwoord. Welke dag hoort bij deze naam? 
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Oplossing cijferpuzzel 

Heeft Sint Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn 

Sint Margriet 20 juli 
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Bloemennamen in de war 

We wandelen door de tuin.Bij de planten en bloemen staan bordjes met namen. Maar wat is dat nou alle 

letters zijn door elkaar gewaaid. Helpt u om ze weer goed te krijgen ? 

1. Iovol    - v... 

 

2. Narafica   - a... 

 

3. Soro    - r… 

 

4. Donzuischoden  - d… 

 

5. Rates    - a… 

 

6. Ganiobe    - b… 

 

7. Schufia    - f… 

 

8. Tanupie    - p… 

 

9. Gratmier   - m… 

 

10. Nijsjam    - j… 

Bedenk  nu zelf met uw buur nog twee verborgen bloemennamen en laat de 

anderen raden! 

 

     11.    ……………………….. - ………………………………………….. 

     12.    ……………………….. - ………………………………………….. 
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Oplossing bloemennamen in de war                             

1. Viool 

2. Afrikaan 

3. Roos 

4. Duizendschoon 

5. Aster 

6. Begonia 

7. Fuchsia 

8. Petunia 

9. Margriet 

10. Jasmijn 
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Bloei   ilveren TaalCompetenties                   Lees- en schrijftafel  Goud                                          Groei en B 

Zee quiz 

 
1. Hoe heet de zee tussen Nederland en Engeland?     

2. Hoe heette het IJsselmeer vroeger?    

3. Welke zee hebben we in Nederland nog meer? 

4. Hoe heten de Waddeneilanden? 

5. Wat is een Wad? 

6. Welke vissen vangen de Nederlandse vissers? 

7. Welke vissen zijn er nog meer? Noem er 5. 

8. Wat is de functie van een vuurtoren? 

9. Wat betekent vuurtoren nog meer? 

10. Wat is strandjutten? 

11. In welk boek komt een strandjutter voor? 

12. Wat kan je op het strand vinden? 

13. Hoe heet de organisatie die mensen uit de zee redt? 

14. Welke getijden heeft de zee? 

15. Wat betekent bakboord? 

16. Wat betekent stuurboord? 

17. Weet u een spreekwoord of een uitdrukking die met de scheepvaart te maken heeft? 

18. Noem  5 personen die met varen te maken hebben  

19. Hoe gaat dit liedje verder: daar was laatst een meisje loos…. Kunt u het verder zingen 

20. Welke vogel zie je vaak aan zee? 

21. Wat grenst aan de zee en het strand? 

22. Noem 5 badplaatsen 

23. Waar zijn de duinen het breedst in Nederland? 

24. Welke dieren worden in Pieterburen opgevangen? 

25. Waar ligt Pieterburen? 

26. Vanuit welke plaatsen kan je naar Engeland varen? 

27. Noem 3 buitenlandse zeeën 

28. Wat moesten de mensen vroeger innemen om gezond te blijven? 

29. Waar werd dat van gemaakt? 

30. Kent u nog een lied over de zee of over water? Zing een stukje van het lied! 
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Zee quiz       

       

Antwoorden 

1. Noordzee 

2. Zuiderzee 

3. Waddenzee 

4. Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog, Rottum 

5. Gebied tussen een waddeneiland en het vasteland dat soms droogvalt 

6. Haring, kabeljauw, schol, schelvis 

7. Sprot, heilbot, makreel, rog, zeebaars,griet, mul, schar enz. 

8. De goede richting voor schepen aangeven  

9. Scheldwoord voor iemand met rood haar 

10. Aangespoelde dingen zoeken op het strand 

11. Sil de Stranjutter 

12. Hout, schelpen, aangespoelde dingen van een schip, afval 

13. Reddingsbrigade  

14. Eb en vloed 

15. Rechterzijde van een schip 

16. Linkerzijde van een schip 

17. De beste stuurlui staan aan wal, alle zeilen bijzetten 

18. Kapitein, matroos, loods, visser, schipper enz. 

19. Die ging uit varen,die ging uit varen ….. 

20. Meeuw 

21. Duinen 

22. Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Hoek van Holland, Cadzand 

23. In Noord Holland. Bij Bergen aan Zee 

24. Zeehonden 

25. Groningen 

26. Hoek van Holland, Ijmuiden 

27. Zwarte Zee, Middelandse Zee, Oostzee 

28. Levertraan 

29. Traan van vissen 

30. Varen, varen, over de baren/ Schuitje varen. thee’tjedrinken enz. 

 

loei                                           
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Mijn Stamboom   Vul de stamboom in, begin onderaan bij uzelf of teken een eigen stamboom 
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Spreuken over de maanden van het jaar 

            

 

Lees de spreekwoorden 

1. Op een milde januari volgt vaak een gure lente en een warme zomer. 

2. Is februari nat en koel; dan wordt de zomer heet en zwoel. 

3. Maart roert zijn staart. 

4. April doet wat hij wil. 

5. Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij. 

6. Is juni koud en guur, dan wordt alles slecht en duur. 

7. Is er in juli zonnegloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed. 

8. In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn. 

9. Donder in september geeft sneeuw in maart. 

10. Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. 

11. Als het in november in de morgen broeit, zeker dat het in de avond loeit 

12. December veranderlijk en zacht, geeft een winter zonder kracht. 

 

❖ Kies de maand waarvan u het meest houdt 

❖ Zoek iemand die dezelfde maand uitgekozen heeft 

❖ Schrijf de maand die u samen gekozen hebt op strook papier 

❖ Plak de stroken van alle maanden samen op een op flap 

❖ Welke maanden zijn gekozen, welke maanden missen ? 

Hoe zou dat komen ? 
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Enquête Groei en bloei buiten en binnen    
      

 

Wat vindt u van “groei en bloei” bij uw woning of woonvoorziening? 

Wat zou u graag verbeterd of veranderd willen hebben? 

 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Vraag andere deelnemers wat zij voor ideeën hebben over de groenvoorziening 

in en buiten uw woonvoorzienig.  

U kunt ook andere bewoners en personeel  Groei en Bloei Tips vragen. 

Groei en Bloei TIPS 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Voorbeeld  Leesmap 

 

Lees het artikel of zelf, of samen in een groepje.  Lees elk een bladzijde voor . 

Heeft u ook herinneringen aan een speciale meester of juffrouw? Kreeg u ook les 

over de natuur?  U kunt ook nog een recensie schrijven. 

Trouw 18 januari 2018 

Vogels in de klas van meester Schot (fragment) 

© archief Vogelklas Karel Schot 

Hoewel er in het lokaal van meester Schot flink wat herstellende vogels leefden, stonk het er 

niet. De leerlingen waren verantwoordelijk voor het schoonhouden van de hokken. 

Aangestoken door de liefde voor natuur zijn veel leerlingen bioloog of dierenarts geworden.  
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Taaloefeningen maken met een reiger tussen de inktpotten. In de 
bijzondere vogelklas van meester Karel Schot  (1927 - 1980) kon het.  

Hé ma, mag ik ook bij meester Schot in de klas?" Jan van der Mussele (71) zal niet de enige jongen 

geweest zijn die deze vraag stelde aan de keukentafel. Basisschoolmeester Karel Schot was vanaf 

de jaren vijftig een begrip in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Van zijn oud-leerlingen niets dan 

lovende woorden. 

In Schots lokaal vielen als eerste de talloze verkeersborden en straatnamenborden op, die her en 

der aan de muur hingen. Gewoon, ter decoratie. De achterwand stond vol met vogelkooien, 

gevuld met kleine vogels. Op een rek zaten reigers en meeuwen rustig naast elkaar, 

eendenkuikens waggelden tussen de stoelpoten door. En dan waren er ook nog schoolbanken, 

voor de leerlingen. Van die ouderwetse met inktpotten erin. 

© archief Vogelklas Karel Schot  

Ontdekkingstochten 

Schot was begin jaren vijftig een 

enthousiaste leraar op de Ericaschool, 

een basisschool (toen heette het nog 

lagere school)  in de arbeiderswijk 

Feijenoord. In het naoorlogse 

Rotterdam wilde het stadsbestuur 

extra aandacht voor de jeugd. Een 

speciaal daarvoor ingestelde 

commissie richtte schoolclubs op voor 

allerlei disciplines: handenarbeid, 

gymnastiek, zwemmen, tekenen. 

Meester Schot had een grote liefde 

voor alles wat groeide, bloeide en leefde in de natuur, dus richtte hij een natuurstudieclub op. 

Regelmatig trok hij met zijn leerlingen op de vrije woensdagmiddag de natuur in. Tijdens deze 

ontdekkingstochten troffen Schot en zijn leerlingen zo nu en dan een gewond vogeltje aan. Dat 

werd dan meegenomen naar school en liefdevol verzorgd. Het lokaal van Schot werd zo een 

vogelopvang - de Vogelklas was geboren.  

De leerlingen maakten hun sommen terwijl een herstellende reiger hen hooghartig aankeek vanaf 

de ladekast. Ze hadden als vanzelf een zakdoek bij de hand om vogelpoep van de schouder of het 

proefwerkblaadje af te vegen. Stinken deed het er niet, de leerlingen waren verantwoordelijk voor 

het schoonhouden van de hokken. Toen er een tweede lokaal beschikbaar kwam, kwam er ook 

een zwembad bij voor gewonde zwanen. De schoolleiding vond het allemaal prima. Die Schot, die 

ging zijn gang maar. 
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Maar je kunt toch geen dictee maken met zoveel 

afleiding om je heen?  

Daar lette de meester wel op. "Het werk werd gewoon gedaan", 

zegt Van der Mussele. Schot was streng maar rechtvaardig. En 

maakte ook promotie: hij vertrok naar de middelbare school. Daar 

had hij geen eigen lokaal meer, maar de ruimte met vogelkooien bij 

de oude basisschool bleef bestaan. "Ik vond het gewoon spannend 

om naar zijn les te gaan, hij kon zo goed vertellen", vertelt oud-leerling Tineke Lammerse (61). 

"Dan ging je weer naar de oude vogelklas, dan naar de botanische tuin, of naar de toren om een 

nest torenvalkjes te zien." Ook de natuurclub bleef, steeds meer leerlingen sloten zich aan. Zo ook 

Annette de Bus (61). Niet alleen elke vrije woensdagmiddag doken de leerlingen en ex-leerlingen 

de natuur in, ook elke zaterdag. Door sloten baggeren, klimmen en klauteren. De Bus, enthousiast: 

"Ik vond niks zo leuk als zo smerig mogelijk in de tram terug naar huis te zitten." Van der 

Mussele: "Ik ben sinds mijn twaalfde geen zaterdag meer thuis geweest." 

     Stichting  De vogelklas 

Tussen 1950 en 1980 hebben Karel Schot en zijn volgelingen naar 

schatting 50.000 dieren, met name vogels, verzorgd. In mei 1980 

stierf de populaire biologieleraar onverwachts op 53-jarige 

leeftijd. Een drama, vertellen Van der Mussele en De Bus, die 

toen nog steeds als vrijwilliger bij de natuurclub actief waren. Ze 

besloten zijn werk voort te zetten. Van der Mussele richtte met 

een groep van zeven ex-leerlingen Stichting DeVogelklas op. Het 

principe was hetzelfde: opvang voor vogels en de natuur in met 

de jeugd. De opvang moest professionaliseren, er stond immers 

geen docent meer voor de klas die samen met zijn leerlingen 

tijdens de les voor de vogels kon zorgen. De zorg voor de dieren 

kwam in handen van vrijwilligers, veelal oud-leerlingen van 

Schot die aangestoken werden door zijn liefde voor de natuur.  

© archief Vogelklas Karel Schot 

Opvang voor gewonde vogels nog steeds actief. Stichting De Vogelklas vangt 

jaarlijks zo'n tienduizend gewonde vogels en andere wilde dieren op in 

samenwerking met de dierenambulance.  
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Weerdagboek 

 

................................dag  

 

Datum …………………………………………………………………….............................. 

 

       

 

 

 

Beschrijving weer 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 

MIN.        MAX. 

 

Windrichting ……………. Windkracht ……………….. 

 

................................dag 

 

Datum ………………………………………………………………………………….. 

 

         

 

 

 

Beschrijving weer 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

MIN.        MAX. 

 

Windrichting ……………. Windkracht ………………. 
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NatuurWijzer 

 

Welke planten en dieren uit de  

Natuurwaaier van Natuurmomumenten kent u? 

 

• Bekijk samen met een andere cursist de natuurwaaier en  

maak een lijst van dieren en planten die u kent  

en maak een lijst van de dieren en planten die u niet kent. 

 

• Zet een streep onder de dieren en planten die in uw omgeving 

veel voorkomen. 

 

• Vergelijk uw lijsten met die van een andere cursist. 
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Mijn/Onze dieren         Welke foto hoort bij u?   

                                      Vertel over uw dieren van vroeger……. 

                         Schrijf woorden of een verhaal of maak een collage 
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Mijn / Onze tuin               Welke foto hoort bij u? 

Vertel over een binnen- / buitentuin van vroeger. 

Schrijf woorden of een verhaal of maak een collage 
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De jaarklok 
• Bespreek samen de jaarklok  

• Knip de jaarklok uit 

• Geef hem aan een kind in uw omgeving en leg hem uit 

• Als u zelf geen klein kind in uw omgeving hebt, dan kunt u iemand anders vragen of hij/zij 

iemand weet. 
Bron jaarklok Pinterest        

Alsare ontwikkeling en advies Groei en bloei 14 Zilveren TaalCompetenties 

januari

1



  Zilveren  TaalCompetenties                                      Digitafel   Zilver                                         Groei en bloei 

en Taa 

Bomen in het bos 

1. Kijk op het  internet 

2. Type in: Bomen in Nederland 

3. Klik aan Bossleutel 

4. Lees alles over bomen in het bos 

5. Zoek verder en lees wat u interessant 

vindt 

    

Natuur gebieden 

1. Kijk op het internet 

2. Type in: Natuurmonumenten 

3. Klik op rose icoon  

Natuurgebieden 

4. Zoek een natuurgebied dat in uw 

omgeving is 

 

  Naturalis 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Naturalis.nl 

3. Zoek op de site de onderwerpen 

die u interessant vindt 

Groei en Bloei 

1. Kijk op internet 

2. Type in: Groei& Bloei tijdschrift 

3. Klik op Actueel in groenen balk 

4. Scroll naar beneden 

5. Bekijk Lezersfoto´s alle maanden 

6. Lees laatste tuinlogs 
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https://pixabay.com/en/heide-bench-nature-reserve-2097215/
https://pixabay.com/en/insects-dragonfly-depressa-macro-591710/
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Natuurmuziek 

   

1. Luister op het internet 

2. Type in you tube nm.nl-vlinder 

3. Luister naar De vlinder van 

Marco borsato en bekijk de 

vlinders 

 

 

 

1. Luister op Internet 

2. Type in: you tube music 

4 jaargetijden Vivaldi 

3. Kies een seizoen en luister en 

kijk naar de foto´s van het 

seizoen 

 

 

1. Luister op internet 

2. Type in: you tube music 

Finlandia Sibelius 

3. Luister en bekijk het filmpje 

 

  

  

1. Luister op internet 

2. Type in: you tube music 

Langs het tuinpad van mijn vader 

3. Luister en bekijk de foto´s 
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https://pixabay.com/en/road-forest-trees-tree-trip-21205/
https://pixabay.com/en/creek-river-nature-landscape-593146/
https://pixabay.com/en/robin-bird-wildlife-wild-nature-2581351/
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lCom 

Balspel van A tot Z   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooi de bal en noem een plant, boom, of bloem met een A, 

de vanger gooit de bal door en  noemt een plant, boom, bloem met een B 

en zo verder tot Z 

De bal wordt zo snel mogelijk doorgegooi! 

 

 

Variatie : balspel met dierennamen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooi de bal en noem een dier met een A, 

de vanger  gooit de bal door en  noemt een dier met een B 

en zo verder tot Z 

De bal wordt zo snel mogelijk doorgegooid! 
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https://pixabay.com/en/ball-fantasy-spring-summer-2330335/
https://pixabay.com/nl/christmas-ornament-fuchs-2883619/
https://pixabay.com/nl/puzzel-bal-leopard-wilde-dieren-1729035/
https://pixabay.com/nl/dahlia-bloesem-dahlia--s-herfst-174545/
https://pixabay.com/nl/milieu-sferische-de-natuur-ecologie-3130662/
https://pixabay.com/nl/de-winter-zeepbel-abstracte-1983443/
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Vier seizoenen grabbelton 

Herfst grabbelton 

Nodig een doos of zak met  met 

natuurvoorwerpen. 

Ieder pakt met gesloten ogen een voorwerp.  

Eén voor één benoemt men wat er gekozen is en 

waar dit voorwerp hem/haar aan herinnert.   

   Winter grabbelton 

   Nodig een doos of blik met scrabble-  

   letters. Ieder pakt een letter en bedenkt 

   samen met zijn buur in één minuut zoveel  

   mogelijk winterwoorden die met deze  

   letter beginnen. Men kan meerdere  

   ronden doen. 

Lente grabbelton 

Nodig een een leeg kaartje voor iedere 

deelnemer. Ieder schrijft met grote letters een 

lentewoord op zijn/haar kaartje. De kaartjes 

worden dubbelgevouwen in een doos gedaan 

Elke deelnamer ‘trekt’een kaartje en leest het 

woord voor en bedenkt een lentewoord met de 

laatste letter van het woord 

 

Zomer grabbelton 
Nodig een doos met allerlei zomerdingen, 

zonnebril, ijsparasolletje, schelp, bloem, 

muggenstift enz. Ieder kiest een voorwerp 

en vertelt waarom men dit voorwerp 

gekozen heeft  

Variatie: men vertelt de buurman/vrouw 

wat gekozen is en waarom. Samen schrijft 

men een zin waar de twee voorwerpen in 

voorkomen.                                                                                     
Alsare ontwikkeling en advies Groei en bloei 18 Zilveren TaalCompetenties 

https://pixabay.com/en/chestnut-autumn-trees-fruits-2454607/
https://pixabay.com/nl/hout-boom-landschap-de-natuur-3141219/
https://pixabay.com/nl/natuurlijke-plant-bloemen-cherry-1225186/
https://pixabay.com/nl/sun-flower-bijen-zomer-tuin-1643794/
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Geurenspel                                                                

 

Doe net alsof je ……..ruikt 
 

De trainer of een deelnemer vraagt naar  

de geur  van 

....................................................................... 

 

Als de vraag gesteld is geeft de vraagsteller 

de deelnemers rustig de tijd om de geur op 

te roepen. 

 

Als de hele serie gedaan is, kunnen de 

deelnemers ook nog vragen bedenken  
 

1. Hoe ruikt een ….roos?  

     De deelnemers roepen de geur in gedachten op. 

2. Hoe ruikt mest? 

3. Hoe ruikt hooi? 

4. Hoe ruikt een regenbui? 

5. Hoe ruikt lavendel? 

6. Hoe ruikt een regenbui? 

7. Hoe ruikt gemaaid gras? 

8. Hoe ruikt sneeuw? 

9. Hoe ruikt jasmijn? 

10. Hoe ruikt kamperfoelie? 

11. Hoe ruiken vers geplukte tuinbonen? 

12. Hoe ruikt aarde in de herfst 

13. Hoe ruikt de zee? 

14. Hoe ruikt kippenvoer? 

15. Hoe ruikt de hond als hij gezwommen heeft? 

16. Hoe ruikt de sloot? 

17. Hoe ruikt water uit de pomp? 

18. Hoe ruikt de varkenstal? 
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https://pixabay.com/nl/bloem-rose-red-bloom-verse-2522130/

