
Bijen-Schoolkrant : Zoemers en Prikkers! 
 
De KNNV  heeft een schoolkrant over Bijen: “Zoemers en Prikkers”.  
De schoolkrant is geschikt voor groep 6-8 van het basisonderwijs. 
De schoolkrant verschijnt in het Jaar van de Bij 2012, waarin natuurorganisaties de 
leefomstandigheden van wilde bijen en honingbijen onder de aandacht brachten. 
 
“De schoolkrant vertelt het verhaal van de bijen:   
Hoe honingbijen leven, wat ze doen en wat ze eten. Je leest over het leven in de bijenkast.   Je 
ontdekt hoe wilde bijtjes leven, waar zij hun nest hebben en hoe dat eruit ziet.  Maar je leert 
ook  waarom al die bijen zo nuttig zijn. Ga snel aan de slag met de opdrachten in deze krant 
en je wordt een echte bijenexpert!” 
 
Praktisch 
De leerlingenkrant heeft opdrachten en werkbladen en een docentenhandleiding.  
 
De leerlingenkrant: 
- Is gemaakt voor groep 5-8 (midden- en bovenbouw) van het basisonderwijs.  
- Is geschikt als project, maar ook voor 1 of meerdere lessen. 
- Bevat praktische lees, doe en kijkopdrachten voor zowel binnen als buiten  
- Bevat losse werkbladen 
- Bevat een instructie voor het bouwen van eenvoudige bijenhotels 
- full colour, 8 pagina’s A-4, met teksten en opdrachten. 
 
Docentenhandleiding: 
Biedt inhoudelijke verdieping en toelichting op de opdrachten. Ook zijn extra verdiepende 
opdrachten beschreven voor individuele leerlingen en groepsgerichte werkvormen met gebruik van 
het digibord. 
 
Voordelig Schoolpakket / Projectpakket voor de hele klas 
30 schoolkranten Zoemers en Prikkers! 
1 docentenhandleiding 
5 zoekkaarten bijen met bouwplaat bijenhotel 
Prijs: €  22,50 (excl. verzendkosten). 
 
Bestellen: 
De schoolkrant en het schoolpakket zijn te bestellen bij de KNNV: bureau@knnv.nl 
 
Tevens te koop:  
Bijen-zoekkaart:  Met 20 wilde bijen, getekend op A-4, gesatineerd  papier.  
Op de achterkant staat een bouwplaat van een  bijenhotel (prijs € 1,00) 
 
 
Boeken over bijen van de KNNV Uitgeverij: 
www.knnvuitgeverij.nl  
 
Contact www.knnv.nl 
KNNV, 2019 
Postbus 310, 3700 AH Zeist, email: bureau@knnv.nl 
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