
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 maai-me-niet bord. De bij heeft voedsel (nectar uit 
bloemen) nodig. Als veel mensen wilde bloemen laten staan of de kans geven om te groeien helpen we de 
bij op een natuurlijke manier. 

Wat hebben we nodig?
Een maai-me-niet bord kan gemaakt worden van plankjes, dun houten plaat en een paaltje. Wij willen  
u daarom vragen uw kind(eren) de volgende materialen mee te geven naar school: 

• houten paaltje, en één plankje van ongeveer 25 x 25 cm
• een dunne (triplex) plaat van ongeveer 25 x 25 cm

Als u geen hout heeft, dan heeft u wellicht wel karton van dit formaat of een stok.

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).

Wilt u zelf ook in uw tuin of balkon aan de slag? 
Vraag een GRATIS actiepakket met bloemzaadjes aan op OERRR.nl/actiepakket. 
Samen zorgen we voor meer bijen in Nederland. 

Met een OERRR groet!
Het team van directie en leerkrachten

PS:  Lesbrief ‘Maak een maai-me-niet bord’ 
en alle andere onderdelen van het 
lespakket zijn te vinden op OERRR.nl/
lespakket-bij. Neem gerust een kijkje!


