Het gaat beter met de bever (groep 7-8)
Handleiding
De kinderen kunnen het werkblad zelfstandig of in tweetallen maken.
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Deze opdracht kun je ook klassikaal laten doen. Laat de kinderen zoveel
mogelijk bedenken. Op het antwoordblad staan een aantal antwoorden,
belangrijk is dat kinderen ook creatief aan de gang gaan met verzinnen
van antwoorden op deze vraag.

Op het antwoordenblad staan een aantal dieren die vroeger in Nederland
leefden maar nu zijn uitgestorven. We hebben hier gekozen voor
uitgestorven zoogdieren maar ook vissen-, insecten-, en vogelsoorten
zijn in Nederland in de loop der jaren verdwenen. Op Wikipedia is een
uitgebreide lijst te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_
uitgestorven_dieren_in_Nederland.

Je kunt de klas ter inspiratie (voor de melodie) het liedje van Suzan en
Freek laten horen: https://www.youtube.com/watch?v=nBmhCIW7KCA
Of laat de kinderen een andere herkenbare melodie horen.

Toekomst-vraag
Bespreek deze vraag eventueel klassikaal. Bevers blijken op sommige
plekken zoveel schade (dijkverzwakking bijvoorbeeld) aan te richten
dat er een beperkt aantal mag worden afgeschoten. Wat vinden ze daar
eigenlijk van? En als je niet wilt dat er dieren worden afgeschoten maar
er zijn te veel bevers, hoe moet dat dan worden opgelost?
Tip: in sommige gebieden worden bevers weggelokt, gevangen en in een
ander gebied weer uitgezet.
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Er zijn bevers in Duitsland gevangen en die zijn uitgezet in 			
Nederland.
In bijna alle provincies van Nederland zijn bevers uitgezet die uit 		
Duitsland kwamen.
Deze nieuwe bevers gingen zich voortplanten, en om te zorgen dat
er niet te veel bevers op één plek kwamen te wonen, werden deze
jonge bevers ook op andere plekken gebracht om te wonen.
Soms ontsnapten er ook bevers uit dierentuinen en die gingen dan 		
gewoon ook bij rivieren wonen.

Voorbeelden van uitgestorven dieren in Nederland zijn:
•
Eland
•
Lynx
•
Bruine beer
•
Tarpan (een wild paard)
Wil je een grote lijst van dieren die in Nederland leefden maar nu zijn
uitgestorven? Neem dan een kijkje hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Lijst_van_uitgestorven_dieren_in_Nederland

