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Hoi! Sneeuwklokjes zijn klein maar sterk.
Waar ze eenmaal staan, komen ze elk
jaar terug. Het worden er steeds meer.
Leuke winterplantjes! Ze bloeien vanaf
februari. Vaak al eerder. Als mensen een
sneeuwklokje zien, denken ze: joepie, nog
even en de parasol kan naar buiten! Maar
dat duurt nog een tijdje.

Hou een sneeuwklokjes-speurtocht. Soms
steken de witte bloempjes net boven de
sneeuw uit. Dan moet je heel goed kijken,
anders zie je ze niet!
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In de winter zijn veel bomen kaal. Door

de kou kunnen hun wortels geen voedsel
uit de grond halen. Dat kan pas in de
lente. Dan komen de blaadjes weer. Maar
hoe gaat dat bij het sneeuwklokje? Zij
heeft een bolletje in de grond. Dat is een
soort voorraadkast met eten. Het bolletje
lijkt op een kleine ui. Middenin zit de
knop van het sneeuwklokje. Zie je al die
laagjes eromheen? Dat zijn de rokken van
de bol. Zo heten die. Er zit voedsel in.
Daardoor kan de knop al in de winter
gaan groeien en bloeien.
Zo ziet de bol er vanbinnen uit.
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Zoek het sneeuwklokje. In tuinen,

parken, bossen, onder bomen en struiken.
In de eerste drie maanden van het jaar
heb je de meeste kans.
De bloem heeft zes bloemblaadjes. Veel
mensen denken dat die bloem helemaal
wit is. Maar de binnenste drie blaadjes
hebben groene vlekjes en strepen. Kijk
maar!
Een sneeuwklokje om
te kleuren.
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Heb je sneeuwklokjes gevonden? Of ken je
een plek waar ze groeien? Zo ja, waar?
Veel of weinig? Hoe ruiken ze?

Als het sneeuwklokje groeit en bloeit,
wordt de bol steeds kleiner. Hoe komt dat,
denk je?

Ken je nog meer planten die uit een bol
groeien? Zo ja, welke?
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Elk jaar krijgt de bol van het sneeuwklokje

nieuwe bolletjes erbij. Steeds meer. Het
worden grote pollen met sneeuwklokjes.
Soms zie je velden of hellingen vol.

Vraag iemand die sneeuwklokjes in de
tuin heeft om een polletje. Meteen na de
bloei, als het blad nog groen is. Dan
ergens planten, niet te zonnig, en water
geven. Volgend jaar winter ben je de
sneeuwklokjes misschien vergeten, maar
dan opeens… Wauw!
Sneeuwklokjes
maken: vierkant wit
papiertje[4 x 4 cm]
schuin vouwen.
Daarna de puntjes
omvouwen. Steeltje
[van karton of
opgerold papier]
en blaadjes eraan
en dan in een
vaasje.
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Post Soms krijgen we post van

oma’s en opa’s. Zij bewaren
de natuurboekjes [zoals het
vorige boekje over de walnoot] voor
hun kleinkinderen. Dat doet ook
mevrouw Crebolder. Er staat een
oude walnotenboom in haar tuin.
Behalve kraaien, eekhoorntjes en
bosmuizen lusten ook vossen en dassen
deze noten, schreef ze. De vossen breken de
noten doormidden. De dassen vermorzelen
de noten. Bij maanlicht heeft ze de vos
bezig gezien.
Leuk om te weten!
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Doe je mee?

Schrijf het
verhaal[tje]: Hoe
het sneeuwklokje aan
haar naam kwam…
Kun jij zo’n verhaaltje verzinnen? We zijn
benieuwd! Mail of stuur het vóór
20 januari 2011 naar Het Limburgs
Landschap. Wie weet staat het dan in het
volgende natuurboekje.
Sneeuwklokjes-weetje Als de zon schijnt,

staan de sneeuwklokjes open. Maar er
komen niet veel bijen en hommels op af.
Zo vroeg in het jaar vliegen ze nog niet
rond.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
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Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij Het
Limburgs Landschap.

