
 

   

EEN DAGBOEK VAN EEN

KERSENBOOM

Hai ik ben kersenboom. Ik sta achter de Heeckeren school. Later als ik groter ben heb ik

heerlijke kersen aan mijn takken. Ik sta hier samen met 3 andere fruitbomen. Rechts van mij

staat de pruimenboom die is nooit zo aardig. Links staat de appelboom zij is mijn allerbeste

vriendin. Tegenover mij staat de perenboom die is soms een beetje verlegen. Naast ons staat

een enorme Dennenboom later wil ik net zo groot zijn als hij. Maar dat duurt nog wel even.
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®Ô andere fruitbomen. Ik heb een lange reis gemaakt. Het was erg koud. Ik mocht als eerst de 3 Ù

grond in. Ik ben geplant door groep 7 en groep 8. Ik sta hier sinds de winter en het word nu

lente dus groei ik weer. Ik ben bang voor de zomer omdat ik dan misschien uitdroog.

de school is ook een weiland. Daar wonen een paar ganzen. Soms gaan ze bij het hek

en kijken ze naar ons. In dat weiland wonen ook ee

komen niet dichtbij.
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2I Voordat ik vhier‚stond was ik nog een klein boompje. Ik zat Iáng in een wagen. Samen : Î

Naast

staan

n paar hazen. Die zie je best vaak maar ze

In de pauzes zie ik kinderen spelen. Soms hebben er een paar ruzie of huilt er een. De school

6 ‚  iserg trots op alle fruitbomen. Ze zijn namelijk gezonde school geworden. Nu nog iets over

mezelf ehm.. ooh ja!!! Ik heb de breedste takken van de vier bomen. Dat komt denk ik

omdat ik 1 minuutje eerder in de grond zat. Verder ben ik donkerbruin.

De lente is al begonnen maar het is noè best koud. De grote Dennenboom zegt dat als het

w6 warmer wordt ik ga groeien. Dan ga ik langzaam de lucht in. Het is hier heel fijn. We hebben

een prachtig uitzicht op de straat, op het meer en op het plein. Ik had me geen betere plek

kunnen wensen om te groeien. En verder... gebeurt hier eigenlijk vrij weinig. De winter is

gewoon voorbij gevlogen.

 

dh De Dennenboom verteld ons veel verhalen. De meeste gaan over hijzelf. Nou de meeste

eigenlijk alle verhalen gaan over De Dennenboom. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij over de

school heen kan kijken en daardoor de bomen die daar staan kan zien. Hij had het deze

winter niet koud. Wij hadden het wel erg koud. Maar dat was geen probleem! Omdat we

hier goed worden verzorgt. En ik denk dat ik over een paar jaartjes net zo groot ben als De

Dennenboom(misschien zelfs nog groter). Als ik blijf hopen dat ik zo groot word gebeurt het

misschien ook wel! ©©©

 

Groetjes: De Kersenboom

Basisschool Heeckeren 

Groep 7

Een initiatief van:
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Ï Ù i hebben op de Landelijkederen uit groep 7 van basisschool Heeckeren

ä::n:feestdagg de gemeente geholpen om bomen te planten. Ook hebben de

leerlingen boomverhalen geschreven.

traties vanNnet meestDe jury vond het verhaal en de illust

aansprekend. Bomen zijn belangrijk, ze helpen onder andere om de dathet
klimaatdoelen te halen. Meer bomen, meer duurzaamheid! Wij hopen da

verhaal van[iijmensen inspireert voor meer groen!

nwerking van HofPower, deDe Boomfeestdag en de Boomverhalen zijn een same

Groene Loper Hof van Twente en afdeling Groen en Wijkbeheer van gemeente

Hof van Twente.

 
WIJKBEHEER

Jij en wijlk) aan zet!


