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Hoi, ik ben Beer, kom mee naar mijn Bos!
Daar zul je je nooit vervelen.
Je kunt heel veel zoeken, van alles ontdekken
en met mijn vriendjes spelen.

DE LENTE ONTWAAKT

HET BOS VAN BEER

D

e lente komt het winterbos in het
nieuwe jaar begroeten.

Kom, dan laat ik je alles zien

en kun je mijn vrienden ontmoeten.

De wintermaanden duurden lang.
De grond was hard en koud.
Nu barst alles van het leven
en groeit en bloeit het woud.
De zon schijnt goud, kleurt bomen groen,
de lucht geurt heerlijk zoet.
Vogels zingen, bijen zoemen,
de lente doet ons goed!
Mijn bos is vol met dieren:
alle soorten, groot en klein.

Zullen we even kijken

wie er allemaal zijn?

Zie je dit in het Bos van Beer?
Vijf babymuizen

Stinkdier slaapt onder
een struik

Boshyacinten komen
uit

Eekhoornjong ligt in
een hangmat

Slang geniet van de
lentezon

Pimpelmeesjes bouwen
een nest

Professor Uil probeert
te slapen

Atalanta drinkt
nectar

Mama Wezel met een
kruiwagen
Twee vogels, net terug
van hun wintervakantie

Bezige Bij poetst
een narcis
Twee rupsen groeten
elkaar

Grijze eekhoorn buitelt
door de lucht

LENTESCHOONMAAK

A

lle dieren zijn razend druk
hun huis in orde aan het maken.
Ze bouwen, graven, werken hard.
Ieder heeft zijn eigen taken.

Een boom voor Uil, een plek voor Pad,
een web voor spinnende Spin…
Vos werkt heel hard aan een groot hol.
Daar komen haar jongen straks in.
In iedere boom, in elke stam,
in alle spleten en kieren,
bevinden zich wel honderd kamers
en minstens evenveel dieren.
En in de stralende lentezon
groeit in korte tijd,
in blauw en roze, geel en wit
een vrolijk bloementapijt.

Zie je dit in
het Bos van
Beer?

Papa en Mama Winterkoninkje verzamelen
takjes voor hun nest
Wezel steekt zijn kop uit een boomstam
Grootvader en Grootmoeder Vleermuis
slapen ondersteboven

Spin spint een bijzonder patroon
Een vossenwelpje maakt een wandeling

Kikker maakt zijn huis schoon
Mier klimt op een trap

Konijnen vegen de ingang
van hun hol
Het bladerbed van Wasbeer

Muis rijdt paardje

Muis zit op een paddenstoel

Vier nesten vol eieren

Rode en Grijze eekhoorn glijden

Hertjes geven bloemetjes water

van een boomwortel

Worm steekt zijn kop op om te groeten

Atalanta op de neus van Mama Hert

Zie je dit op school?

I

SCHOOLTIJD

n mijn bos gaan we ook naar school.
Je kunt daar van alles leren
en allerlei nieuwe vriendjes maken,
met vacht of schubben of veren.

Ons klaslokaal is een holle boom.
We spelen daaromheen.
En als onze onderwijzers ons roepen,
komen we – bijna – meteen.
We zien de maan en voelen de zon
en lezen de jaargetijden.
Ook leren we alle soorten dieren
en planten te onderscheiden.
En alle dieren op de school
zorgen heel goed voor elkaar:
lukt er eventjes iets niet, dan
staat er iemand voor je klaar.

Professor Uil geeft les
over de maan

Mama Eekhoorn leert de
dieren tellen
Een vrolijk

hinkelspel
Stinkdier heeft iets lekkers
Mus leidt een tsjirpend
vogelkoor
Spin leert dieren het ABC
Drie rupsen bestuderen
bladeren
Een nieuwe leerling wordt
welkom geheten voor de
zomermaanden
Een kaart van het bos
Vier spechtenjongen luisteren
vanuit huis
Een groentetuin

Oma Konijn helpt de leerlingen
windklokken te maken

Kikker geeft scheikunde
bij de vijver

I

KONIJN IS JARIG

k kruip door een gang die kronkelt.
Ik voel me net een mol!
Maar plotseling zie ik weer wat licht.
Daar is het konijnenhol.

Het was wel even wringen,
maar ik kom hier graag:
het is feest bij mijn vriend Konijn.
Hij is jarig vandaag!
Er klinkt getsjirp, gekwaak, gegrom,
iedereen heeft schik.
We geven hem allemaal cadeaus
en spelen Konijntje Prik.
Oma Konijn heeft de taart gemaakt:
het hoogtepunt van het feest.
Iedereen die smult ervan,
Konijn het allermeest.

Zie je dit op
het feest van
Konijn?

Slang glijdt naar het feest met een
mand en een rode hoed
Konijn draagt zijn verjaardagskroon
Drie muizen verstoppen zich achter
het gordijn

Twee vossenwelpjes schuilen onder het bed
Drie vlinders zijn zo mooi als een schilderij

Mama Konijn verwelkomt de gasten
Een hoed vol broertjes en zusjes van Konijn

Drie ondersteboven slakken

Papa Konijn hangt slingers op

Een stapel cadeaus en kaarten

Twee wezeljongen kruipen in
een paar laarzen

Twee vrolijke bijen

Een spel Konijntje Prik

Een bord vol wiebelende pudding

Oma Konijn maakt de
verjaardagstaart af

Planken met gele kuikens

