
Aan:   De ouders/verzorgers van de kinderen op onze school 
Betreft:  Lespakket ‘Strijd mee voor de egel!’

Beste ouders/verzorgers,

Op onze school zijn wij vol enthousiasme begonnen aan het lespakket van OERRR ‘Strijd mee voor de 
egel!’. Dit is een digitaal lespakket waarin kinderen ontdekken hoe ze de natuur en met name de egel 
kunnen helpen. OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten.

Waarom is het belangrijk om de egel te helpen?
Het gaat slecht met de egels in Nederland. Heel erg slecht. In tien jaar is de helft van alle egels verdwenen. 
Als het zo doorgaat, zijn er straks helemaal geen egels meer. We moeten ze nú helpen. Tijd voor actie!

Wat gaan we doen?
Samen met de kinderen gaan we onderzoeken waarom het zo slecht gaat met de egel. Wat kunnen wij 
doen om dit dier te helpen? Op school zullen we dit jaar de herfsttafel inrichten rondom dit thema.   

Wat hebben we nodig?
Voor het maken van een leuke herfsttafel hebben we uw hulp nodig. We vragen u om samen met uw 
kind(eren) naar buiten te gaan. De tuin, park of het bos in om daar herfstvruchten en bladeren te zoeken. 
Onderstaand een aantal voorbeelden van herfstvruchten:

• Dennenappels
• Kastanjes, zowel de vrucht als de stekelige huls
• Beukennootjes, zowel de vrucht als het harige hulsje
• Diverse bladeren met mooie herfstkleuren 
• Eikels 

Als de bladeren of herfstvruchten nog nat zijn vragen we u deze 
alvast op een droog plekje neer te leggen zodat we ze straks goed 
kunnen gebruiken. 

Vanaf ………… starten we met de klas met het maken van een 
herfsttafel. We willen u vragen bovenstaande materialen voor 
die tijd mee te geven aan uw kind(eren).  

Zelf aan de slag?
Wilt u zelf ook in uw tuin of park in de buurt aan de slag om 
de egel te helpen? Vraag nu een GRATIS strijderspakket 
aan met informatie, een gratis egelpoortje en tattoos! Ga naar 
OERRR.nl/strijdpakket. Samen zorgen we voor meer egels 
in Nederland!

Met een OERRR groet!
Het team van directie en leerkrachten


