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Milo (9) heeft zijn ogen dicht. Pol (9) 
legt iets in zijn hand. Milo probeert te 
raden wat het is. “Ik voel een scherp 

randje. Ik voel ook een soort gladde holte”, 
zegt Milo. “Ik denk dat het een schelpje is.” 
Hij opent zijn ogen. Inderdaad, een witte 
schelp.

Geluiden van vogels
Even verderop staat Coen (9). Hij heeft ook 
zijn ogen dicht. Hij is aan het luisteren. “Ik 
hoor vogels. Ik hoor ook de stemmen van 
andere kinderen van mijn klas. Met mijn ogen 
dicht hoor ik meer”, zegt hij.

Vlinderstruik
Yfke (9) en Merel (9) steken hun neus tussen 

Iets nieuws leren in de tuin achter je school, hoe cool is dat? Leerlingen van 
klas 6b van de Beatrixschool kregen op 19 augustus les over zintuigen in de 
beleeftuin. Ze deden opdrachten die te maken hadden met voelen, horen, 
ruiken en zien. TEKST & FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE

BEESTJES ZOEKEN EN CHILLEN IN DE PAUZE

Les krijgen in de natuur

de bloemen. “We vinden dat de bloem van 
een vlinderstruik lekker ruikt”, zegt Yfke. De 
zoete geur lokt insecten naar de vlinderstruik. 
Andere kinderen vinden dennentakjes of de 
rozemarijn-struik lekker ruiken.

Roofvogels en kikkers
Milo en Pol proberen een bloem te pakken met 
één oog dicht. Milo weet waarom dat lastig 
is: “Je ziet geen diepte met één oog dicht. Je 
ziet daarom niet goed waar de bloem precies 
is.” Juf Desirée legt uit dat roofdieren zoals 
uilen goed diepte moeten kunnen zien. Hun ogen 
zitten daarom aan de voorkant van hun kop. 
Een konijn heeft juist ogen aan de zijkant.

Proeven
Na de les in de tuin gaan de kinderen terug 
naar binnen. Ze onderzoeken in de klas het 
vijfde zintuig: proeven. Juf Desirée legt een 
langwerpig staafje in hun hand. Ze stoppen 
het, met ogen dicht, voorzichtig in hun 
mond. “Het is een schoolkrijtje!”, roept Pol. 
Gelukkig is het een eetbaar krijtje.

Achter de Beatrixschool ligt een  
beleeftuin vol bomen, planten en  
bloemen. Er zijn twee vijvers en er 
staan bijenkasten met bijen die niet 
steken. Er is een houtsnipperpaadje, 
een schelpenpaadje en een grindpaadje. 
De tuin is aangelegd zodat kinderen 
meer in de natuur kunnen zijn. Merel, 
Mariet, Yfke en Emma uit 6b vertellen 
wat ze ervan vinden.
TEKST & FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE

SAMEN EEN GROEN  
SCHOOLPLEIN AANLEGGEN

De beleeftuin achter de Beatrixschool 
werd in 2016 aangelegd. De gemeente 

Haarlem gaf dat jaar aan zeven 
basisscholen geld voor een groener 

schoolplein. Veel leerlingen en ouders 
hielpen bij de aanleg. Ze vervoerden 
schelpen, groeven vijvers en zetten 
plantjes neer. Nu is er af en toe en 
klusdag om de tuin bij te houden. 

Milo en Pol houden 
één oog dicht.

Yfke heeft een 
slakje op haar hand.

Mmmm, waar ruikt 
dit bloemetje naar?

VRAGEN
1 Welke vijf zintuigen hebben mensen? 

…………………………….........…..……….

2 Welk zintuig is voor jou het belangrijkst? 

 Mijn…………………………………………, 

omdat…….......……….…………………….

3 Waarom zitten de ogen van roofvogels  
 voor op hun kop?  

…………………………….........…..……….

4 Bonusvraag: wat bedoelen mensen  
met ‘het zesde zintuig’? 

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

Groep 6a krijgt les in de  
beleeftuin van juf Sandra.

Samen met je klasgenoten struinen 
in de beleeftuin.

“Ik ga in de pauze graag naar de beleeftuin”, 
vertelt Merel (9). “Ik kijk dan naar de dieren, 
zoals de pissebedden, slakken, mieren en 
bijen. Er was ook een schildpadje, maar dat 
is weg.” Mariet (9): “Als je niet van hard 
geluid houdt, kun je naar de beleeftuin gaan. 
Op het grote plein en bij de skelterbaan zijn 
veel kinderen die rennen en schreeuwen. In 
de beleeftuin is het heerlijk rustig.” 

Stomme dingen vergeten
De kinderen zijn blij met de beleeftuin. 
Emma (9): “Een kaal schoolplein is saai. 

Bomen en groen zijn beter voor de natuur. 
Het ziet er ook leuker uit.” Yfke (9): “Ik vind 
het fijn dat we een beleeftuin hebben. Hier 
kan ik in de vrije natuur zijn. Ik vergeet dan 
alle lastige en stomme dingen.” Emma: “Het 
ruikt er ook lekker.”
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