
Vandaag doen we het weer een keer lekker anders! 
Wisten jullie dat het vandaag Oranje-Bomen-Dag is bij Lekker Anders 
Dag? Om deze dag lekker anders te vieren, dagen wij jullie vandaag 

uit om een nieuwe route naar school uit te proberen, waarbij je langs 
zoveel mogelijk verschillende bomen loopt. Heb je al een route in 
gedachten? Trek snel je goede wandelschoenen (of regenlaarzen, 

wanneer het regent) aan, en ga er op uit!

Dat de herfst écht is begonnen. Zie je al die mooie bladeren op straat 
en op de stoep liggen? Wat zijn het er veel! Daarom dagen wij jullie uit 
om zoveel mogelijk verschillende bladeren die op de stoep liggen te 

verzamelen. Hoeveel verschillende bladeren heb je gevonden? 

Voor de echte 
natuurkenner hebben we 

een extra uitdaging: 
weet je ook van welke 
boom de bladeren zijn?

Iedere boom heeft zijn eigen vorm blad, en sommige bomen hebben zelfs een mooie 
vrucht of bloem. Kun jij de volgende bomen spotten onderweg naar school? 3
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Je kunt het goed zien hè? 

In Nederland staan heel veel verschillende soorten bomen.
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Hopelijk heb je het een beetje droog kunnen houden, want met 
de herfst en alle mooie oranje herfst-kleuren komt vaak ook een 

regenbuitje. Maar gelukkig is dat erg fijn voor alle mooie bomen en 
diertjes! Nu snel lekker warm naar binnen. 

Leuke foto’s of video’s gemaakt tijdens deze bijzondere tocht naar 
school? Wij zien ze graag! Mail ze naar info@lekkerandersdag.nl 

Het is je op deze wandeling vast ook opgevallen hoe mooi 
al die herfstige kleuren zijn. Wij vinden ze prachtig! 

En ook Professor Anders is dol op alle mooie kleuren! 

Hoeveel tinten oranje kun jij vinden? Spot deze tinten oranje in 
de verschillende soorten bladeren die je al hebt gevonden. 

Kun je ze op volgorde leggen van licht naar donker?

Sommige bomen hebben ook een eigen ‘vruchtje’, dat vaak samen met de bladeren van de 
bomen valt. Wist je dat de bomen hun bladeren in het najaar laten vallen, om te voorkomen dat 

ze uitdrogen? Maar ook de vruchtjes vallen uit de boom, dus… hoeveel verschillende soorten 
vruchtjes weet jij te verzamelen onderweg naar school? 

Wist je dat 
je van het dopje van een eikel 

een fluitje kunt maken? 
Plaats het dopje tussen beide duimen, 

zorg dat er een klein beetje ruimte 
overblijft en blazen maar! 

Sommige bomen hebben ook een eigen ‘vruchtje’,

Mooie herfst-kleuren

Inmiddels ben je vast en zeker 
aangekomen op school.

Fijne Oranje-Bomen-Dag 
vandaag op school!
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