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BOOMVERHAAL 
 

Meester Tom en juf Elke hebben een wandeltocht met de hele klas gepland. Na 
de speeltijd, vertrekken we. Eerst nemen we een route door het bos. Na een 
uurtje wandelen, komen we uit op een groot weiland. "Nog een klein stukje en 
dan gaan we pauzeren," roept juf Leen.  
 
Een half uurtje later komen we aan bij een kleine boomgaard. Eindelijk kunnen 
we onder de bomen gaan zitten en zo wat schaduw vangen. De middagzon is 
heel warm. Na een hapje en een sapje besluit meester Tom een verhaal te 
vertellen. "Mijn verhaal gaat over deze boom!" "Saai!" roept Jonas. "Wacht maar 
Jonas, het is een magisch verhaal!" zegt meester Tom zelfverzekerd. "We 
speuren rond deze boom naar wat we zoal kunnen vinden ..." "Hier staan 
paddenstoelen, meester!" We vinden nog een lieveheersbeestje, bladeren, de 
wortels van de boom en enkele insecten zoals pissebedden. "Wel," zegt meester 
Tom, "ik wil aan jullie uitleggen hoe alles wat jullie hier gevonden hebben, 
eigenlijk samen hoort."  
 
Meester Tom legt uit dat pissebedden de gevallen blaadjes van de boom 
opeten. En wanneer ze op hun beurt kakken en plassen, geven ze terug voeding 
aan de aarde en zo ook aan de boom. De paddenstoelen groeien graag tussen 
de vochtige bladeren en soms zelfs in of op de boom. "En het lieveheersbeestje, 
meester?" vraagt Jonas nu toch wel een beetje nieuwsgierig. "Die was op zoek 
naar lekkere bladluisjes op de bladeren. Welke dieren wonen nog in of aan de 
boom, denken jullie?" 
 
"Vogels en eekhoorntjes!" roept Ella luid. Nu vertelt juf Leen dat ook egels 
vlakbij de boom wonen. Ze wonen meestal tussen afgebroken takken. De egel 
smult van alle insecten op en rond de boom. "Kijk juf, een appel! Ik heb een 
grote groene appel gevonden.” "Ja, Joke, daar smullen wij van! En dieren ook, 
zoals het schaap." "Zie je daar die stallen? Daar zitten schapen, die zullen wel 
heel tevreden zijn hier te wonen. En die stallen zijn natuurlijk gemaakt van...?" 
"Een boom!" roepen we luidkeels.  
 
"Mogen we even in de bomen klimmen? Da's keileuk!" vraagt Marco. Maar het 
begint te druppelen, harder en harder. "Kom, allemaal dicht bij elkaar onder de 
bomen, even schuilen voor de regen," zegt juf. "Ach," roept Jonas, "bomen 
moeten ook drinken!" En straks als de zon schijnt, krijgt de boom weer warmte 
en energie, net als wij. Eén ding vind ik toch wel superbijzonder ... bomen 
brengen zuurstof in de lucht, cool hé! 
 


