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B l o e m e t j e  v a n  d e  w e e k
Eindelijk lente! Ga de straat op en zoek naar 
bloemetjes in het wild. 
Zo groeien er tussen stoeptegels en langs gevels van 
huizen en rondom bomen vaak plantjes, soms met de 
mooiste bloemen. En zie je er eentje die opvalt, dan is dat 
jouw bloemetje van de week! 
Pluk er eentje en leg het een weekje te drogen tussen 2 
velletjes wc papier in een boek. Daarna plak je het op de 
bloemetje-van-de-week-kalender die in het doe-het-zelf-
pakket zit.  ~ Enne… als je elke week op zoek gaat naar een 
bloemetje-van-de week krijg je een mooie verzameling. ~

Als je dit filmpje kijkt ontdek je welk stoeptegelplantje vroeger als zeepsop werd 
gebruikt: https://schooltv.nl/video/natuur-in-de-stad-er-is-meer-groen-dan-je-denkt/



Onderzoek jouw vondst
Hoe ziet de bloem er van dichtbij uit? Ruikt de bloem lekker? Wat voor kleuren 
heeft de bloem? Wat voor blaadjes en steeltje heeft hij? Hoeveel kroonblaadjes 
tel je? Wat kun je nog meer aan de bloem ontdekken? Waar groeit hij? Zit er 
stuifmeel op dat afgeeft aan je vinger? Vliegen er insecten rond het bloemetje, zo 
ja waarom is dat?
Wil je weten hoe het bloemetje heet die je gevonden hebt? 
Op deze website kun je bloemen opzoeken op kleur: 

https://www.floravannederland.nl/plantensoorten/kenmerken/bloemkleur/



b l o e m e t j e  v a n  d e  w e e k  ka l e n d e r
v a n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Schrijf je naam hierboven. Plak elke week een bloemetje uit jouw eigen omgeving dat je hebt gedroogd. Schrijf er bij waar je deze hebt 
gevonden, hoe het weer was en of je een bij of een hommel hebt gezien op de bloem. Net voor de zomervakantie maak je een foto van deze 
bloemenkalender. Deze stuur je dan naar smaakgroeit@rotterdamsemunt.nl. We zijn benieuwd naar jouw vondsten! 

week 
van
27 
april

naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

4 mei naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

11 mei naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

18 mei naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

25 mei naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

1 juni naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 
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week 
van
8 juni naam bloem: 

waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

15 juni naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

22 juni naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

29 juni naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

6 juli naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 

13 juli naam bloem: 
waar gevonden?
het weer? zon/bewolk, regen/droog
insect gezien? jan / nee
welk insect? 


