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1.  Inleiding
Een bezoek aan de kinderboerderij is voor alle kinderen een feest. Zeker in de 
lente wanneer er veel jonge dieren op de kinderboerderij zijn.
Tijdens deze les bekijken de kinderen de dieren eens heel goed. In de stal mogen 
ze een dier vasthouden of even op schoot. Ook mogen ze de dieren knuffelen en 
nadoen. Kortom een belevenis waarbij alle zintuigen aan bod komen en alle ruimte 
om zelf te ontdekken en te ervaren. 

2. Leerdoelen, doelgroep, 
samenvatting

Leerdoelen
• De kinderen durven de boerderijdieren te benaderen, te aaien en te voeren.
• De kinderen zorgen goed voor de dieren door lief voor ze te zijn en niet achter ze 

aan te rennen.
• De kinderen kunnen de verschillen tussen de dieren beschrijven. Heeft het dier 

bijvoorbeeld veren of haren? Heeft het lange of korte poten?
• De kinderen kunnen vertellen dat vogels op eieren broeden en dat daar kuikens 

uitkomen.
• De kinderen kunnen vertellen dat zoogdieren zoals koeien, konijnen, geiten en 

schapen hun jongen levend baren.
• De kinderen kunnen verschillen opnoemen tussen een kinderboerderij en een 

gewone boerderij.

Doelgroep
Deze excursie is bedoeld voor de groepen 1-2 van de basisschool.

Samenvatting
Het programma  bestaat uit drie onderdelen: voorbereiding in de klas, het bezoek 
aan de kinderboerderij en verwerkingsactiviteiten op school. De leerlingen gaan op 
bezoek bij de dieren van de kinderboerderij. Daar kunnen ze de dieren knuffelen 
en te eten geven. U kunt het bezoek aan de kinderboerderij integreren in een 
dierenproject, door bijvoorbeeld een dierenhoek te maken en er taal-, knutsel- en 
creatieve opdrachten omheen te organiseren.
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Bijlagen

Brief om mee te geven
Werkblad ‘De kip’
Werkblad ‘Het varken’
Werkblad ‘De geit’
Werkblad ‘De kalkoen’
Werkblad ‘Het schaap’
Werkblad ‘Het konijn’
Werkblad ‘De koe’
Werkblad ‘De zwaan’
Werkblad ‘De kinderboerderij’

Gegevens

Vorm: Excursie

Locatie:  
Kinderboerderij Park De Houtkamp, 
Van Diepeningenlaan 2b Leiderdorp

Periode: Maart/april
Duur: 1 uur en 30 minuten
Doelgroep:  Groep 1-2
Begeleider: (Vrijwillige) 

medewerker MEC
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3. Lesschema 

Lesactiviteit Tijd Materiaal Werkvorm
Voorbereidende les 
• Bespreken van (huis)dieren
• Filmpje laten zien via digitaal schoolbord.
• Bespreken van de kinderboerderij.
• Liedje zingen
• Kleurplaat kleuren
• Inrichten van dieren-/kinderboerderij 

hoek

30 min • Liedje over een dier 
en/of dieren v.d. 
kinderboerderij

• Digitaal schoolbord
• Kleurplaat ‘De 

kinderboerderij’
• Kleurpotloden

• Zingen (klassikaal)
• (Kring)gesprek 

(klassikaal)
• Kijken en bespreken 

filmpje (klassikaal)
• Kleurplaat werkboekje 

kleuren 
(zelfstandig)

Kernles
• Excursie Lente op de kinderboerderij

90 min • Voer voor de dieren • Kijk- en doe-route 
(begeleide groepjes)

Verwerkingsles
• Bespreek de excursie en opdrachten na 

in de klas.
• Werken/spelen in de kinderboerderij- of 

dierenhoek.

Extra
• Verwerkingsopdrachten dmv diverse 

werkbladen uit de bijlagen

30 min. • Materialen voor 
de dieren- of 
kinderboerderij-hoek

• (Kring)gesprek 
(klassikaal)

Aandachtspunten
• Zorg dat u op tijd op de excursie- 

locatie aanwezig bent met de 
groep. Excursies lopen toch vaak 
al wat uit, op tijd starten is dan ook 
belangrijk.

• Maak van tevoren groepjes (max.  
8 groepjes) en regel een begeleider 
bij ieder groepje. 

• Vertel de kinderen buitenkleding 
aan te trekken: kleding die tegen 
een stootje kan, warm is en vuil 
mag worden. 

• De kinderen mogen op het einde 
de dieren voeren met voer dat ze 
zelf hebben meegebracht. Richtlijn 
voor wat ze mee kunnen nemen is: 
schillen en loof, maar geen brood  
of aardappel-  en citrus-schillen  
(wel bijv. wortels, appels, 
appelschillen etc.)
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4.  Organisatie en inhoud van de les

Les 1 Introductie 

Voorbereiding:
Zorg dat u het filmpje eenvoudig kunt oproepen op het digitale schoolbord. 
Wanneer u geen digitaal schoolbord heeft kunt u eventueel ook de foto/ of 
afbeelding gebruiken van de kinderboerderij en/of de dieren die er wonen.  
Zoek alvast een liedje uit wat de kinderen kennen of kunnen leren rondom het 
thema kinderboerderij of dieren. 

Inleiding:
Start met een kort gesprekje over 
(huis- & boerderij) dieren, die de 
kinderen kennen. Misschien kun je de 
dieren ook opzoeken op het internet 
en er afbeeldingen van laten zien via 
het digitale schoolbord. 

Kern:
Bekijk vervolgens het volgende film-
pje met de kinderen: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20050725_kinderboerderij01  
(Flip de Beer)

Vertel dat de kinderen op bezoek 
gaan bij de kinderboerderij. Praat 
vervolgens met de kinderen over de 
kinderboerderij en het bezoek. Er zijn 
belangrijke regels op de kinderboer-
derij. Probeer wel te voorkomen dat 
het geen opsomming wordt wat alle-
maal niet mag. Probeer de kinderen 
te laten kijken vanuit de dieren en laat 
hen de regels zo zelf bedenken. Stel 

bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wie is er wel eens geweest?
• Wat voor dieren wonen er?
• Wie zorgt er voor de dieren?
• Wat vinden de dieren fijn? En wat 

vinden ze niet fijn?
• Hoe gedragen we ons naar de 

dieren toe? Stel jij was een geitje. 
Wat zou jij dan fijn vinden? En wat 
niet? → maak afspraken als ‘de dieren 
niet plagen’, ‘rustig zijn voor de 
dieren’, ‘de dieren niet aaien als de 
dieren geen zin hebben’, ‘niet achter 
de dieren aanrennen’, ‘geen dieren 
optillen’...

• Hoe gedragen we ons op de 
boerderij → Niet op hekken 
klimmen. 

Vertel ook dat de kinderen in groepjes 
op de kinderboerderij naar de dieren 
gaan kijken en dat een volwassene 
(een papa/mama, opa/oma e.d.) met 
ieder groepje mee zal gaan. 

Belangrijk is om de kinderen die het 
eng vinden gerust te stellen. Dit kan 
bijvoorbeeld door goed uit te leggen 
wat ze gaan doen en wat er te zien/
doen is op de kinderboerderij, maar 
ook door uit te leggen wat de dieren 
(kunnen) doen en hoe ze daar op 
kunnen reageren.

Afsluiting:
Sluit af met een liedje of verschillende 
liedjes rondom het thema kinderboer-
derij en dieren. 

• ‘Lammetje, lammetje, lammetje, 
Kom toch eens over het dammetje 
Lammetje zoet, lammetje klein, 
Wil je wel mijn vriendje zijn.’ 

• ‘Weet je wat ik zag op de boerderij?
 Een koe deed boe boe boe naar 

mij! 
Weet je wat ik zag op de boerderij?  
Een schaap deed beeh beeh beeh 
naar mij!  
….’ 

 Dit is een vraag-antwoord liedje. 
Bijvoorbeeld tussen de juf/meester 
en één van de of alle  kinderen in 
de klas. 

In de aanloop naar de excursie 
kunnen de kinderen eventueel ook 
al enkele werkbladen met het thema  
kinderboerderij maken. Op het inter-
net zijn daarnaast ook talloze kleur-
platen te vinden die te gebruiken zijn 
ter voorbereiding en verwerking van 
het bezoek (www.kleurplaten.nl).
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Les 2 Excursie Lente op de kinderboerderij

Voorbereiding:
• Regel het vervoer naar de kinderboerderij (lopen/ auto). 
• Vertel de kinderen buitenkleding aan te trekken: kleding die tegen een stootje 

kan, warm is en vuil mag worden. 
• Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vijf kinderen. Maximaal.  

8 groepjes! 
• Zorg voor voldoende hulp (begeleiders) tijdens de excursie. Zorg dat elk 

groepje een begeleider heeft om met de kinderen langs de dieren te gaan. 
Vraag bijvoorbeeld ouders en stagiaires. 

In de bijlagen zit een voorbeeld briefje om aan de kinderen mee te geven.  
Pas de brief wel even aan naar de eigen situatie. 

Afsluiting:
Na een uur verzamelen de groepjes 
weer bij de voerruif naast de stal. 
Bespreek kort de opdrachten nog 
even na. Welke opdrachten waren 
het leukst. Wat hebben ze geleerd?
Daar krijgt ieder groepje een 
emmertje met voer voor de dieren. 
Ook zal er even een korte, maar 
belangrijke instructie worden 
gegeven hoe en welke dieren 
gevoerd mogen worden.  
Als de groepjes klaar zijn met 
voeren en de emmers weer hebben 
terug gebracht, krijgt de juf nog een 
tasje met wol en veren mee. Hier 
kunnen de leerlingen mee aan de 
slag in de klas. 

Inleiding:
De hele groep wordt ontvangen bij  
de ingang van de kinderboerderij. 
Daar zal een korte, klassikale 
instructie volgen en wordt het 
meegebrachte voer verzameld. 

Kern:
Elke begeleider gaat met haar/zijn 
groepje langs de dieren van de 
kinderboerderij. Iedere begeleider 
krijgt daarvoor een opdrachtenwaaier. 
Elke waaier start bij een andere 
locatie en dier. 

De begeleiders kunnen de opdrach-
ten naar eigen inzicht aanbieden, 
afhankelijk van de interesse van de 
kinderen. De opdrachten zijn zoveel 
mogelijk gericht op zintuiglijke erva-
ring en beleving.
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Voorbereiding:
Lees voor de les de achtergrondinformatie nog even door. Zorg dat 
de dieren-/kinderboerderij-hoek is ingericht en dat de werkbladen 
klaarliggen om mee aan de slag te gaan. Voor de werkbladen zijn 
verder potloden, scharen, lijm, prikpennen en matjes nodig.

Les 3  Afsluiting op school

Extra activiteiten

Taal
Maak een poster met daarop de 
dieren en dingen die de kinderen op 
de boerderij gezien hebben. Schrijf 
eronder hoe het heet. Bijvoorbeeld 
‘schaap’, ‘koe’, ‘hooi’, ‘stal’…
Hang die in de projecthoek.

Zeg zinnen waarin iets verkeerd is. 
De kinderen zeggen wat er fout is. 
Bijvoorbeeld: een koe geeft yoghurt; 
het kindje van het varken heet een 
veulen; de cavia lust graag aardap-
pels…

Drama
Speel met de kinderen de dieren na. 
Laat een kind een dier van de boerde-
rij bedenken en nadoen.
De andere kinderen raden wat voor 
dier het is.

Handvaardigheid
Plak veertjes op een, uit karton uitge-
knipte, kip. Of maak gebruik van de 
kleurplaten in de bijlagen. Daar is ook 
een kleurplaat van een schaap te vin-
den, die beplakt kan worden met wol. 
Gebruik daarvoor natuurlijk de veren 
en de wol die de kinderen hebben 
meegekregen na het bezoek aan de 
kinderboerderij. 

Afsluiting:
Sluit, zo lang de groep werkt aan het 
thema, steeds af met een liedje of ver-
schillende liedjes rondom het thema 
kinderboerderij en dieren. 

• ‘Lammetje, lammetje, lammetje,
 Kom toch eens over het dammetje
 Lammetje zoet, lammetje klein,
 Wil je wel mijn vriendje zijn.’ 

• ‘Weet je wat ik zag op de boerderij?
 Een koe deed boe boe boe naar 

mij!
 Weet je wat ik zag op de boerderij? 
 Een schaap deed beeh beeh beeh 

naar mij!
 ….’ 

Dit is een vraag-antwoord liedje. 
Bijvoorbeeld tussen de juf/meester 
en één van de of alle  kinderen in de 
klas. 

Zelfstandig werken
Eventueel kunnen de werkbladen en 
kleurplaten ook heel goed zelfstandig 
als taak worden gemaakt door de 
leerlingen. 

Inleiding:
Bespreek met de kinderen het bezoek 
aan de kinderboerderij nog even na. 
Welke dieren hebben ze bekeken? 
Welke dieren vonden ze het mooist, 
liefst, grootst etc.? Wat rook erg lekker 
en wat vies? Hoe zagen de tenen 
eruit? Hadden ze horens? Was er een 
jong dier te zien? Hoe heet een jong 
schaap? En een mannetjes kip? 

Kern:
Als verwerking kunt u verschillende 
dingen doen:
• Richt de projecthoek verder in met 

boeken en andere materialen over 
dieren en de kinderboerderij. Laat 
de kinderen zelf ook spulletjes 
meenemen. U kunt de kinderen hier 
bijvoorbeeld laten spelen met een 
speelgoedboerderij. Maar ook laten 
lezen in of voorlezen uit prenten-
boeken over dieren.

• In de bijlagen zijn verschillende 
werkbladen waar de kinderen mee 
aan de slag kunnen. 

• Op het internet zijn natuurlijk 
ook nog heel veel andere leuke 
werkbladen en filmpjes te vinden 
rondom het thema kinderboerderij. 

 - https://schooltv.nl/link/
blokdieren/#q=kinderboerderij
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5. Achtergrondinformatie 

5.1 Boerderij en kinderboerderij

Een kinderboerderij is iets anders dan een gewone boerderij. Op een gewone boer-
derij worden dieren gehouden met een economisch doel, bijvoorbeeld melk, eieren 
of vlees produceren. Op een kinderboerderij is het doel de kinderen in contact 
te brengen met boerderij- en huisdieren. Kinderboerderijen hebben in stedelijke 
gebieden een belangrijke functie in het vertrouwd maken met dieren die kinderen 
anders bijna nooit tegenkomen. De meeste kinderboerderijen hebben ook een 
educatieve functie.

5.2 Dieren op de 
kinderboerderij

De koe
In de zomer lopen de koeien buiten. 
Meestal loopt er ook een kalfje bij zijn 
moeder.
Bij een gewone boerderij worden 
koeien na het kalveren gemolken. Een 
koe geeft gemiddeld 20 liter melk per 
dag, tot zo’n 10 maanden lang.  Een 
paar maanden per jaar, voor het vol-
gende kalveren, staat de koe droog. 
Ze geeft dan geen melk.
Op de kinderboerderij lopen de 
kalfjes bij hun moeder. Alle melk is 
voor de kalfjes. De koe wordt nooit 
gemolken. Een koe heeft overigens 
één uier met vier spenen. De meeste 
koeien krijgen maar één kalf per keer; 
een tweeling is zeldzaam. 

De koe graast gras. Ze slaat haar 
tong om het gras. Met haar snijtanden 
scheurt ze het gras los. Een koe is 
een herkauwer, net als schapen en 
geiten. Herkauwers slikken het gras 
eerst zonder te kauwen door. Het 
komt in de pens terecht, een van de 
vier magen van een koe. Daarna gaat 
ze liggen. Het gras wordt uit de pens 
opgebraakt en nu pas goed gekauwd. 
Daarna komt het achtereenvolgens 
in de netmaag, de boekmaag en de 
lebmaag terecht.

In de winter staat de koe binnen. Ze 
zit dan meestal in een open ligboxen-
stal, waar ze uit de wind en droog 
staan. In de winter moeten ze uit de 
wei omdat het gras niet groeit en er 
in de wei dus geen eten te vinden 
is voor ze. In de winter krijgt de koe 
hooi, aangevuld met brokjes (biks).

Veel kinderen denken dat een koe 
met hoorns een stier is, maar vrouw-
tjeskoeien hebben ook van nature 

hoorns, alleen worden ze in de melk-
veehouderij vaak al verwijderd bij de 
kalveren, zodat ze elkaar en zichzelf 
niet kunnen verwonden.

De geit
De geit noemde men vroeger de 
’armeluis koe’. Geiten geven ook 
melk maar zijn makkelijker te ver-
zorgen. Tegenwoordig is geitenmelk 
en geitenkaas weer helemaal in de 
mode. Daarom zijn er ook weer meer 
geitenhouderijen. Geiten worden ook 
uit liefhebberij gehouden.

De mannetjesgeit heet een bok. Veel 
mensen denken dat een geit met 
hoorns een bok is, maar vrouwtjesgei-
ten hebben ook hoorns, behalve de 
Hollandse witte geit.
In het voorjaar worden de jonge 
geitjes (lammetjes) geboren. Moeder-
geiten krijgen meestal twee jongen. 
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De moeder heeft dan ook maar twee 
spenen aan de uier.

Het schaap
Schapen hebben een bijzondere 
vacht van wol: fijne, lange, gekroes-
de haren. Er zijn heideschapen en 
weideschapen. Op de kinderboerderij 
kom je verschillende rassen tegen, 
o.a. Bonte schapen en de kleine 
Ouessanten. 
De schapen kunnen ook ’s winters 
buiten blijven dankzij hun warme 
vacht.
Vroeg in het voorjaar worden er per 
schaap één of twee lammetjes ge-
boren. De uier van het schaap heeft 
twee spenen, net als bij geiten.
De lange wolharen worden aan het 
begin van de zomer geschoren. Dan 
groeit de vacht voor de winterperiode 
weer aan en beschermt zo tegen de 
kou. Wilde schapen verliezen hun 
dunnere vacht door de rui. Ook onze 
schapen ruien, maar niet genoeg. 
Scheren is dus echt nodig om de 
vacht (en daarmee de dieren) gezond 
te houden. 

Wol wordt verwerkt tot garen om trui-
en en dekens van te maken. Tegen-
woordig wordt wol ook gebruikt als 
isolatie van huizen of in dekbedden 

of brandwerende dekens. Schapen 
grazen het gras kort af. Ze worden 
ook gebruikt om het gras op dijken 
kort te houden.

Het varken
Vroeger hadden varkens vaak een 
ring door hun neus om te voorkomen 
dat ze het weiland om zouden wroe-
ten. Tegenwoordig mag dit niet meer 
en kunnen varkens hun natuurlijk 
gedrag uitoefenen. Varkens kunnen 
twee keer per jaar biggen krijgen. Ze 
kan wel 8 tot 15 biggen tegelijk krij-
gen. Alle biggen bij elkaar wordt ook 
wel een ‘toom biggen’ genoemd.
Op een varkenshouderij worden 
varkens gehouden en gefokt voor het 
vlees. Op de kinderboerderij is dat 
niet de bedoeling en kunnen varkens 
oud worden, hoewel het vlees van 
oudere varkens nauwelijks geschikt is 
voor consumptie. In de varkenshoude-
rij zijn de biggen na 4 tot 6 maanden 
‘klaar’ voor de slacht. Biggen die 
(soms) op een kinderboerderij worden 
geboren, worden meestal verkocht 
aan varkensmesterijen, dus ook voor 
de slacht.

Het konijn
Konijnen zijn knaagdieren. Op de 
kinderboerderij zijn er verschillende 
konijnenrassen. Ze verschillen in 
grootte, kleur en soort vacht. Op boer-
derijen houden ze konijnen vaak voor 
het vlees. Thuis en op de kinderboer-
derij worden ze als huisdier gehou-
den. Een tam konijn vindt het prettig 
om met een soortgenoot gehouden 
te worden en niet in zijn eentje. In het 
wild leven konijnen ook in groepen.

De cavia
Cavia’s zijn kleine knaagdieren die 
door hun grootte goed hanteerbaar 
zijn voor kinderen. Het is een heel 

populair huisdier, omdat hij niet veel 
ruimte nodig heeft. Hij kan in een kooi 
gehouden worden, en ’s zomers zelfs 
buiten. Er zijn verschillende rassen 
cavia’s, bijvoorbeeld langharige ras-
sen en borstelharige rassen. Ook een 
cavia zou altijd met een soortgenoot 
gehouden moeten worden en vind 
alleen zijn niet fijn.
In het land van oorsprong waar cavia’s 
in het wild leven, worden ze ook 
gehouden voor hun vlees, dus net als 
konijnen soms bij ons.

De kat
De kat is een van de populairste huis-
dieren. Over de hele wereld komen er 
katten in verschillende rassen voor. 
Met zijn scherpe hoektanden en na-
gels kan een kat goed kleine prooien 
vangen. Hij kan ook goed in het don-
ker zijn weg vinden met zijn snorha-
ren en op het donker aangepaste 
gezichtsvermogen. Een kat loopt op 
kleine voetzolen (kussentjes) en kan 
zijn nagels intrekken.
De voorouder van de huiskat en al 
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zijn varianten is de wilde kat die nog 
voorkomt in grote bosgebieden, 
ook in Europa. Van oudsher worden 
katten gehouden om muizenplagen te 
voorkomen.

De gans
De gans eet graag gras. Sommige 
boeren en bedrijven houden ganzen 
als waakdier. Kom je te dicht in de 
buurt, dan gaan ze blazen en maken 
een luid gakkend geluid. Ganzen 
zwemmen graag. Om goed in en uit 
het water te komen moeten de oever 
langzaam aflopen. Wilde ganzen zijn 
goede vliegers: ze kunnen op grote 
hoogte honderden kilometers aan 
één stuk door vliegen. 

De eend
Behalve de wilde eend vind je ook an-
dere soorten en rassen eenden op de 
kinderboerderij. De grote zwart-witte 
eend met zijn opvallende kop en sna-
vel is de muskuseend. Verder zijn er 
nog eenden met een kuif op hun kop. 
Sommige eenden staan hoger op hun 
poten dan andere eenden, zoals de 
flessenhalseend. De meeste eenden 
worden gehouden voor de sier; dat 
zijn vaak ook exotische soorten die in 

andere werelddelen gewoon in het 
wild leven.
Er worden van oudsher veel een-
denrassen gekruist, maar die rassen 
kruisen ook weer met elkaar, zodat je 
vaak mengelmoesjes tegenkomt, ook 
wel ‘soepeenden’ genoemd.

De kip
Mensen houden al heel lang kippen 
om hun eieren. Ook het vlees van de 
kip wordt veel gegeten over de hele 
wereld. Er zijn heel veel verschillende 
kippenrassen. Sommige kippen zijn 
gefokt op hun uiterlijk, dus als sierkip, 
zoals het zijdehoen. Maar de meeste 
rassen worden gefokt voor de eieren 
of het vlees.
De kippen op de kinderboerderij 
lopen niet allemaal los. Sommige kip-
pen  lopen of vliegen namelijk nogal 
snel van de boerderij af en kunnen 
dan overreden worden of doodge-
beten worden door een loslopende 
hond.

De kalkoen
De kalkoen is een opvallende ver-
schijning op het erf van de kinder-
boerderij. Het is familie van de kip, 
maar een stuk groter. Kenmerkend bij 

de mannetjeskalkoen (haan) zijn de 
enorme lellen die langs zijn kop lopen 
en zijn klokkende geluid. Hij kan al 
zijn veren opzetten waardoor hij nog 
een stuk groter en stoerder lijkt, maar 
dat is maar schijn. Het vrouwtje is wat 
slanker en sneller. Zij wil juist niet op-
vallen, omdat ze haar nest en kuikens 
moet kunnen beschermen.

De zwaan
Er zijn diverse soorten zwanen. Op de 
kinderboerderij zijn zwarte zwanen te 
bewonderen. Deze zwanen worden 
veel als siervogel in vijvers gehou-
den, maar ze komen oorspronkelijk 
uit Australië. Daar is het zomer als 
het hier winter is en daarom broeden 
ze in Nederland veel eerder dan de 
knobbelzwaan, soms al in de late 
winter. De knobbelzwaan komt hier in 
het wild veel voor en is familie van de 
zwarte zwaan. Mannetje en vrouwtje 
blijven (als ze kunnen) hun hele leven 
bij elkaar. Als het vrouwtje de eieren 
uitbroedt, beschermt het mannetje het 
nest en het vrouwtje heel goed. Bij 
zwarte zwanen is dat ook zo. De knob-
belzwaan is een van de grootste wilde 
vogels die je in Nederland (vliegend) 
kunt tegenkomen.
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Leiderdorp, [datum]

Beste ouders,

De groep van uw kind gaat op [datum] een bezoek brengen aan de kinderboerderij 
in Leiderdorp.

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen die ochtend/middag kleren aan hebben die 
vies mogen worden, tegen een stootje kunnen en voldoende warm zijn?

De kinderen mogen voor de dieren wat voer meenemen. Bijvoorbeeld ongekookte 
groente resten (schillen, wortelloof, spinazie of loof van de bloemkool).
Geef de kinderen geen brood mee en ook geen aardappelschillen voor de dieren. 
Op de kinderboerderij wordt het voer verzameld en daarna verdeeld onder de 
groepjes.

Voor het vervoer naar de kinderboerderij en de begeleiding van groepjes kinderen 
zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders en/of verzorgers. Lijkt het u leuk en 
heeft u tijd? Laat het ons dan weten. Graag horen wij dat voor [datum]. 

Wilt u het ook doorgeven als uw kind erg allergisch is, indien wij dat nog niet 
weten?

We hopen op een leuke en leerzame dag op de boerderij.

De leerkracht van groep 1-2 [letter]

[naam]

Brief aan de ouders
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Deze kip heeft het koud. Ze wil haar verenpak terug! Help jij haar? 

De kip 
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Sommige varkens hebben krulstaarten. Kun jij ook krullen maken?

Het varken 
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Geiten zijn echte klimmers! 
De klimtoren is omgevallen. 
Bouw jij een nieuwe?

De geit 
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De kalkoen wil naar haar eieren. Help jij de kalkoen en de andere vogels? 

De kalkoen 
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Dit schaap heeft het koud. Geef jij hem zijn jas terug?

Het schaap 
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Weet jij waar het konijn is? Verbind de puntjes met elkaar en kleuren maar! 

Het konijn 
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De koe 

Na een lange winter mogen de koeien weer de wei in. Ze hebben er zin in! 
Kun jij hun gekke sprongen volgen?
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De zwaan 

Een kuiken groeit in een ei. 
Leg jij de plaatjes weer goed?

1 2 3

4 5 6

Het zwanenkuiken

36 lange dagen 
zat ik in m’n zwanenei.
Ik wil eruit, 
ik wil vrij!

Ik prik een gaatje in het ei,
nog een stukje....,
nog een rukje.....
Wat is dat een zwaar karwei.

Even rusten, even hijgen!
Even droge veertjes krijgen,
even pootjes uitproberen

en dan loop ik 
en dan kruip ik,
lekker onder 
moeders veren! 
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De kinderboerderij dieren 
zijn door elkaar gegaan. 
Wat hoort bij elkaar? 

De kinderboerderij 
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