De leuke achtertuin.
Nou daar sta je dan, bij een vreemde in de
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achtertuin. En er staan wel meer bomen, die zijn

heel aardig. Mijn buurvrouw is een perenboom,

zij is het aardigst. Niet dat de anderen niet aardig
zijn, maar zij s gewoon heel aardig, meer niet.
Maar uhh.. waar waren we, o ja bij mijn

buurvrouw. Trouwens jullie weten niet eens hoe
k eruit zie. (sorry) Nou ik zie er zeg maar zo uit:

ik ben best groot, maar weet niet hoe oud ik ben.
Ik heb veel takken. In de herfst en winter ben ik

kaal. Iedereen trouwens. Dan ziet het erallemaal
maar saai uit, maar in de lente bloeien we allemaal

weer. Dat is is het leukste.
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Maar weet je wat misschien nog wel het ergste is:
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Ons baasje heeft een hond!! Aa!! Maar even terug
naar hoe oud ik ben. Dat maakt me niet uit. Ik
vind het belangrijk dat ik in zo'n mooie tuin mag
staan met de anderen. Dat wil toch iedere boom.

Een initiatief van:

Prins Constantijn (Goor)

Groep 6

Kinderen van basisschool Constantijn hebben op de Landelijke Boomfeestdag
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de gemeente geholpen om bomen te planten. Ook hebben de leerlingen
boomverhalen geschreven en een ° kopspijkerquiz' gespeeld over het belang
van bomen. Immers, bomen zijn belangrijk!
Bomen zorgen voor de zuurstof, die wij inademen en ze verbruiken de
koolstofdioxide (CO2), die wij produceren.
Bomen zorgen voor schaduw als het te warm is en ze houden wind tegen en
houden met hun wortels de aarde vast.

Vogels vinden er een veilig plekje of bouwen er hun nest. In oude, holle bomen
kun je zelfs wel eens een vleermuis vinden. Of een uiltje, die een uiltje knapt.

Bomen zorgen voor voedse/ voor veel dieren en vogels en voor ons.

Ë.'ì:).
WIJKBEHEER

Jij en wijlk) aan zet!

