
VLINDERS IN DE KLAS 
Groep 6 van De Leiboom is op excursie geweest in het 
Kloosterwiel samen met 2 actievoerders van de 
natuurwacht, om vlinders te spotten in de omgeving. 
We kregen een vlinderboekje en een vergrootglas. 
We checkten eerst of iedereen goed gekleed was voor 
teken en brandnetels. 

Toen gingen we naar de natuur van het Kloosterwiel. 
Het eerste wat we tegen kwamen was een vlinder en een bloem. 
Maar niet zomaar een bloem, maar waar je nectar uit kon zuigen. Een mens ook! 
Onze gids zei dat vlinders (en bijen ook) daar nectar uit zuigen. 
Nu verder: O nee het ging regenen… 
Maar onze gids zei: ’’Dat is geen regen, maar dat is spuug van schuim beestjes.” 
Ieuw jakkes bakkes vies! Er kwamen allemaal druppels af. 

We zagen ook rupsen in een soort spinnenwebben. 
Er zaten duizenden rupsen in. 
Daar kwamen nachtvlinders uit. 
Toen liepen we verder. 
We kwamen we bij het meer. 
Daar was ook watermunt. 
We mochten het ook proeven. 
Toen kregen we een soort plak blaadje. 
Toen mochten we allemaal bloemen plukken, en 
opplakken. 

En toen gingen we weer verzamelen en terug naar school. 
Samen met juf Gerda en juf Lot we hebben super veel gezien. Het was een interessante 
excursie en we hebben er veel van geleerd.  
 
In de klas hebben we ook een vlinderbak staan.  
We hebben rupsen en poppen en ook vlinders. 
Uit onze poppen komen grote koolwitjes. Wij mogen de 
rupsen ook eten geven en de bak verschonen. Voor dat 
we naar het Kloosterwiel gingen, hebben we ook al 
dingen geleerd over vlinders: zoals hoe ze in de winter 
kunnen overleven. En sommige vlinders kunnen maar 
twee weken overleven.  
Een vlinder begint als ei. Het ei komt uit en wordt een rups.  
Als de rupsen geboren zijn, eten ze alleen van het blad waar ze op geboren zijn. Ze eten zich 
helemaal vol.  
Een rups kan vijf keer vervellen. Dan zoekt de rups een veilig plekje en wordt een pop.  Na 
een tot twee weken komt de pop uit. Dan kan de vlinder nog niet vliegen. De vlinder moet 
zijn vleugels oppompen.   Na ongeveer een uurtje rusten kan de vlinder vliegen. Dat noemen 
ze metamorfose. 
 
Geschreven door leerlingen van groep 6 van CBS De Leiboom 

Schuim van een schuimbeestje 


