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	 1.	 Inleiding
‘Het is belangrijk dat alle dieren hun eigen eten krijgen. Stel je eens 
voor dat de geiten het voer van de kippen opeten! Volgens pappa 
gaan ze dan kakelen en eieren leggen. Anne denkt dat haar vader 
een grapje maakt, maar toch let ze goed op wat hij doet.’

Anne mag op zondagochtend als het nog heel stil is met haar 
vader mee naar de boerderij. Ook al komt Anne hier bijna iedere 
zondag…. er gebeuren altijd weer spannende en nieuwe dingen. 
Ook leert Anne veel over de verschillende dieren en de verzorging 
van de dieren.
Kortom, een realistisch verhaal over de belevenissen van een 
kleuter op de kinderboerderij.

Op de boerderij is een opdrachtenpad uitgezet, waar de kinderen in 
kleine groepjes met een begeleider verschillende opdrachten doen.

D o e  h e t  z e l f  l e s
“Anne op de kinderboerderij” is een doe-het-zelf-les op 
Speelboerderij Elsenhove.

Dit betekent dat de school zelf voor begeleiding zorgt en de 
begeleiders duidelijke instructies (vooraf aan het bezoek) geeft.
Op Elsenhove ontvangt een NME-medewerker de groep. 

Daarna gaan de groepjes uiteen om de verschillende 
opdrachten uit te voeren.

De leerkracht houdt het overzicht en is 
beschikbaar als aanspreekpunt voor 

begeleiders en kleuters.
Het is daarom verstandig om als 
leerkracht zelf geen groepje te 
begeleiden.

Veel plezier met de les!



3NME Amstelveen      Anne op de kinderboerderij      versie 2.0

	 2.	 Leerdoelen	en	lesinhoud
Algemeen doel

Via de les komen de kinderen op een realistische manier in contact met de 
boerderij en met de dieren die daar wonen.
De kinderen ervaren hoe dieren leven, en ontdekken verschillen tussen de 
soorten. Door het horen van het verhaal gaat de beleving van de kinderen 
een belangrijke rol spelen en dit maakt dat kinderen hiervan leren.
De kinderen voelen sympathie voor de dieren (die zij ook uit het verhaal 
kennen) en leren daardoor makkelijker hoe ze goed met dieren moeten 
omgaan.

S p e c i f i e k e  d o e l e n
• Kinderen leren hoe ze met dieren om moeten gaan.
• Kinderen leren hoe dieren om eten vragen, varkens schreeuwen, cavia’s 
 fluiten, konijnen stampen e.d.
• Kinderen leren dat dieren eigen eten hebben en dat het belangrijk is dat 
 de dieren goed voedsel krijgen.
• Kinderen leren dat een duif eieren legt.
• Kinderen leren met hun zintuigen: oren, ogen, neus en handen.
• Kinderen overwinnen hun eventuele angst voor dieren.

Doelgroep

Voor kleuters van groep 1 en 2.

Samenvatting van de les

l o c a t i e a c t i v i t e i t t i j d s i n d i c a t i e b e g e l e i d i n g

School Verhaal voorlezen, groepjes 

indelen, begeleiders instrueren. 

Kopieën maken voor begeleiders

40 minuten Leerkracht

Speelboerderij Elsenhove Ontvangst, introductie 10 minuten Educatief medewerker van 

NME Amstelveen

Speelboerderij Elsenhove Doen van opdrachten Ongeveer 1 uur Leerkracht en begeleiders

School Verwerking in de klas Naar keuze Leerkracht

Het is mogelijk om meerdere handleidingen te downloaden van de website; 
www.natuurmilieuweb.nl > NME voor kinderen > Amstelveen > een overzicht van de producten voor 
Amstelveense basisscholen vindt u hier > lessen en projecten > Anne op de kinderboerderij 9.2 (pdf).

http://www.natuurmilieuweb.nl
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Voorbereiding op school

Ter voorbereiding en om in de sfeer te komen leest u het verhaal ‘Anne op 
de kinderboerderij’ voor aan de kinderen. Ook is er een liedje te leren, dat u 
in notenschrift vindt op pagina 11. (zie bijlage A)

Het verhaal speelt een rol bij een aantal opdrachten op de boerderij. 
We vinden het daarom belangrijk dat u het verhaal voorleest in de klas vóór 
het bezoek aan de boerderij.

In de opdrachten op Elsenhove wordt er aandacht besteed aan de zin tuigen: 
kinderen gaan ruiken, zien, horen en voelen. Het is wenselijk dat de kinde-
ren al iets weten over zintuigen vóór het bezoek aan Speel boerderij Elsen-
hove.

Gesprekje voeren

Na het voorlezen van het verhaal kunt u een gesprekje houden met de 
kinderen.
Wie is er wel eens op Elsenhove geweest?
Wie weet welke dieren er op een boerderij wonen?
Wie vindt het leuk om eens naar de boerderij te gaan?
Misschien zien we de dieren uit het verhaal wel!

Op de boerderij doen we opdrachtjes, we zien dieren en kunnen ze 
zelfs aaien….! Wie zou dat graag willen?
Zouden de dieren het fijn vinden als wij komen?
Wat zouden de dieren niet zo fijn vinden? (rennen, schreeuwen e.d.)
Wat zouden ze wél fijn vinden? (rustig doen, aaien e.d.)

G r o e p j e s  i n d e l e n
- Vorm van te voren groepjes van maximaal 5 kinderen.
- Maak niet meer dan 7 groepjes (er zijn 7 opdrachten).
- Zorg ervoor dat ieder groepje 1 begeleider/ouder heeft.
- Regel vervoer naar Elsenhove.
- Zorg er bij voorkeur voor dat u zelf (de leerkracht) geen groepje heeft, 
 zodat er altijd iemand is die het overzicht houdt en beschikbaar is bij 
 calamiteiten.

H e r k e n n i n g s s p e l d j e s  m a k e n  v o o r  d e  k i n d e r e n
Het is leuk als u ter voorbereiding samen met de kinderen naamkaartjes 
maakt. Dat is bovendien makkelijk voor de begeleiding. Zie bijlage D: 
herkenningsspeldjes.

O p d r a c h t e n  b e k i j k e n 
In bijlage B: ‘Opdrachten op de boerderij’ vindt u een overzicht van de 
opdrachten. Er zijn 7 opdrachten. 
De begeleiders krijgen op Elsenhove allemaal een gelamineerd opdrachten-
boek. Door middel van genummerde houten borden in de vorm van een 
lammetje is duidelijk waar de kinderen de opdracht uitvoeren.
Lees de opdrachten samen met de begeleiders van te voren door, of geef 
een kopie mee aan de begeleiders.

	 3.	 Organisatie	van	de	les

Een van de opdrachten 
gaat over keutels (poepjes) 
van dieren. 
Heeft u op school het 
boek: ‘Wie heeft er op mijn 
kop gepoept?’ 
Dan is dat leuk om ter 
voorbereiding voor te 
lezen.
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Voorbereiding van de begeleiders door de leerkracht

H e t  v e r h a a l
Enkele dagen voor het bezoek leest u het verhaal (bijlage A) voor de eerste 
keer voor aan de kinderen. Zo komen de kleuters alvast in de sfeer. Als er 
tijd voor is kunt u het verhaal vlak vóór het vertrek naar de boerderij 
nogmaals voorlezen (met de begeleiders erbij). Het is een leuke gezamen-
lijke start en de kinderen en begeleiders pakken meteen de sfeer goed op. 

B e l a n g r i j k
Begeleiders die meehelpen met de les op de boerderij, hebben van te voren 
informatie nodig, zodat zij op de hoogte zijn van de werkwijze en organisa-
tie. Maak voor iedere begeleider een kopie of neem de informatie monde-
ling door. Zie kopieerblad: ‘Brief aan de begeleiders’ (bijlage D).

L e t  o p : 
Als het niet lukt de begeleiders van tevoren bij elkaar te krijgen maakt u dan 
de volgende kopieën:
• Kopie van het verhaal (zie bijlage A: Het verhaal)
• Kopie van de opdrachten (zie bijlage B: Opdrachten op de boerderij)
• Kopie van de brief aan de begeleiders (zie bijlage D: Brief aan de begelei- 
 ders)

TIP:  Natuurlijk zijn deze kopieën meerdere malen te gebruiken (dit is handig 
en natuurlijk ook beter voor het milieu).

F o t o t o e s t e l  m e e n e m e n
Vergeet niet om een fototoestel mee te nemen om de mooie momenten 
vast te leggen. Misschien is het leuk om de foto’s op de website van de 
school te zetten!

5
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Natuur- en Milieueducatie Amstelveen

N M E  l o c a t i e :  S p e e l b o e r d e r i j  E l s e n h o v e
Bankrasweg 1, 1183 TP Amstelveen - Telefoon: 020-5457164

N M E  l o c a t i e :  R a a d h u i s 
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen - Telefoon: 020-5404554 

E-mail:  nme@amstelveen.nl - Website:  www.natuurmilieuweb.nl

Parkeren: Er is een parkeerplaats op loopafstand van de boerderij.

	 4.	Algemene	informatie	over	Speelboerderij	Elsenhove

K e u r m e r k  S p e e l b o e r d e r i j  e l s e n h o v e
Speelboerderij Elsenhove heeft het keurmerk ‘zoönozen verantwoord bedrijf’.  Met het keurmerk laat 
Elsenhove zien serieus om te gaan met infectieziekten van dieren die besmettelijk kunnen zijn voor 
mensen (zoönosen). Dit betekent ook dat de kinderboerderij voldoet aan een verantwoord beleid ten 
aanzien van hygiëne. De voorwaarden om dit keurmerk te kunnen ontvangen kunt u nalezen op 
www.gddeventer.nl.  > zoeken > invullen: keurmerk zoönosen.

Ook is het aan ons is de taak om risicogroepen hier hierop attent te maken. Risicogroepen zijn: 
zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand, mensen met een hartklepafwijking of 
mensen die in het verleden een hartoperatie hebben ondergaan.
We willen u er dan ook extra op wijzen dat het heel belangrijk is dat de kinderen (en volwassenen) na 
het aaien van de dieren, voor het eten en na het bezoek aan Speelboerderij Elsenhove goed de handen 
wassen.

O m g a a n  m e t  d e  d i e r e n
De dieren op de kinderboerderij krijgen van de verzorgers geschikt voer. Daarom verzoeken wij u 
dringend om zelf géén eten voor de dieren mee te nemen. Zo blijven de dieren gezond en worden ze 
niet lastig en opdringerig.
Ook al doen de kinderen het uit enthousiasme, de dieren vinden het niet leuk als kinderen heel hard 
schreeuwen of achter dieren aan rennen. Het is daarom leerzaam om bij de voorbereiding de kinderen 
te vragen wat dieren wel/ niet leuk vinden. Als kinderen er van te voren over nadenken, weten ze het 
antwoord al en voorkomen we stress bij de dieren.

D e  s p e e lt u i n
Na het uitvoeren van de opdrachten bent u vrij om met uw klas de speeltuin in te gaan. Als uw klas om 
10.30 wordt verwacht voor de les kunt u overwegen om iets eerder te komen, zodat de kinderen ook 
even kunnen spelen (vaak komt het er niet meer van om dit na afloop te doen i.v.m. de lunch.)

Kinderen vinden het heerlijk om hier te spelen, maar wij vragen u wel om goed toezicht te houden op 
de kleuters. Knoop veters of loshangende koortjes vast en laat de kinderen liever niet lopen op de 
glijbaan.
Laat geen blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken e.d. slingeren (dit is giftig voor de dieren). Er zijn 
voldoende afvalbakken om het terrein netjes te houden. Ziet u iets dat niet in orde is aan de speel-
toestellen? Geef het door aan een van de beheerders van Elsenhove.

E t e n  e n  d r i n k e n
U kunt iets te eten of drinken kopen in theehuis ‘In den Pappot’ bij de speeltuin. ‘In den Pappot’ is in 
principe open vanaf 11.00 uur. Als u gebruik maakt van een consumptie van ‘de Pappot’ kunt u 
gebruik maken van de picknicktafels in de speeltuin. Als u zelf eten en drinken meeneemt, moet u een 
ander plekje zoeken om dit te nuttigen. 
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Anne op de kinderboerderij

Het is een mooie zondagmorgen op de kinderboerderij. Het is nog heel stil, 
er zijn nog helemaal geen kinderen. Een uur geleden heeft de haan geroepen 
dat het de hoogste tijd is om op te staan. Alle dieren wachten op hun ontbijt. 
Achter in de grote stal kun je het gerommel van de emmers al horen. Daar is 
boer Cornelis. Hij vult een paar emmers met voer voor de dieren. De varkens 
worden altijd als eerste gevoerd. Ze roepen zo hard om eten dat je er bijna 
doof van wordt “Zo dames, hier is jullie eten. Geniet er van, maar nu wel een 
beetje stil worden hoor! Zo, nu kunnen we elkaar tenminste weer verstaan.” 
zegt boer Cornelis. Elkaar weer verstaan? Tegen wie heeft de boer het? De 
boerderij is toch gesloten op zondagmorgen? Wie is er dan bij de boer? O, ik 
zie het al, het is Anne, de dochter van boer Cornelis. 

Anne staat met haar vingers in haar oren in de 
hoek van de stal. Ook al komt ze heel vaak op 
de boerderij, dat geschreeuw van de varkens 
vindt ze helemaal niet leuk. Misschien 
kunnen we gaan kijken wat Anne allemaal 
mee maakt op de boerderij. De boer 
schept intussen nog wat voer in de 
emmers. Anne kan hier nog niet bij 
helpen. Het is belangrijk dat alle dieren 
hun eigen eten krijgen. Stel je eens voor 
dat de geiten het voer van de kippen op 
eten! Volgens pappa gaan ze dan kakelen en 
eieren leggen. Anne denkt dat haar vader een 

grapje maakt maar let toch goed op wat 
hij doet. Als alle emmers gevuld zijn 

gaan ze op pad. Als eerste gaan ze naar de geitenstal, die 
is onder de hooiberg. De geiten staan al ongeduldig te 

wachten. Snel geeft Anne ze het ontbijt. “Lekker 
smullen maar!” Daarna gaan ze naar het hek van 

de geitenwei, waar alle dwerggeiten al nieuws-
gierig opkijken. Hier wacht Anne even. Als je 
met voer de wei in gaat komen alle geitjes hard 
op je afrennen. Niet omdat ze je niet aardig 
vinden, maar omdat ze zo’n honger hebben. 
Ze vindt het een beetje spannend en wacht 
tot haar pappa de geitjes heeft gevoerd. “Zo 
Anne,” zegt boer Cornelis. “Ik ga nu de ezels 
en pony voeren. Je weet dat de ezels en de 

pony je omver kunnen lopen dus wacht maar 
even aan de andere kant van het hek.”

Anne luistert heel goed naar haar pappa en 
huppelt vrolijk door de geitenwei. Er staan veel 

mooie bloemetjes tussen het gras en al plukkend 
loopt ze steeds verder van haar pappa weg. Ze heeft 

al een heel bosje madeliefjes in haar hand als ze bij het 

b i j l a g e  a

Voorleesverhaal
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duivenhok is aangeko-
men. “Aha, de dui-
ven,” denkt ze. “Die 
kan ik wel alleen 
voeren.” Ze doet het 
hekje open en klimt 
voorzichtig het trapje 
op. In het duivenhok 
staat een grote bak 
met voer. Anne legt 
haar bosje bloemen naast 
de bak en schept een kopje 
vol met duivenvoer. Zachtjes 
schuift ze de deur open. Achter 
de deur fladderen de duiven in het 
rond. Snel gooit ze het voer in de bak 
en wacht. Alle duiven vliegen op de bak af en 
beginnen meteen te eten. Alle duiven, behalve één. Eén van de witte duiven 
zit stil in een hoekje. “Waarom kom jij niet eten?” fluistert Anne en stapt wat 
dichter naar de duif. De duif maakt een zacht geluidje. Heel voorzichtig aait 
Anne de duif en tilt haar op. Wat ziet ze daar? Wat ligt daar op de grond? 
Onder de duif ligt een heel mooi klein wit eitje. Maar wat er naast dat eitje 
ligt is nog veel mooier. Naast het eitje ligt een piepklein babyduifje. Het 
duifje is maar net uit het ei en nog helemaal kaal. “Aha, dus daarom kom jij 
niet eten,” denkt Anne en zet snel de moederduif weer neer. “Nu maar eens 
kijken of pappa al klaar is bij de ezels, ik moet hem vertellen van de duiven.” 
Maar bij de ezels is boer Cornelis niet meer. Anne kijkt in het rond. Nergens 
ziet ze haar pappa! Waar zou hij nou zijn?

Anne gaat de geitenwei uit. “Eerst maar eens bij de cavia’s 
kijken,” zegt ze stoer tegen zichzelf. “Daar is mijn pappa vast 

wel.” De cavia’s wonen samen met nog heel veel andere 
dieren in ‘Villa Kakelbont’. Als Anne er bijna is hoort 

ze ineens een geluid achter zich. “Pappa?” roept ze, 
maar ze ziet hem nog steeds niet. Ineens ziet ze 

wel wie dat geluid maakt. Het is Nobel de 
boerderijhond. Anne knuffelt Nobel en aait 

hem over zijn lange zachte haren. Samen 
gaan ze Villa Kakelbont binnen op zoek naar 
pappa. Er klinkt een luid gepiep, gefluit, 
gekwetter en gestamp. “Hier is pappa nog 
niet geweest,” denkt Anne. “Anders zouden 
de dieren niet zo om eten roepen.” Anne 
kan de dieren niet echt verstaan maar omdat 
ze zo vaak op de boerderij komt, weet ze wel 

wat de dieren willen als ze zoveel lawaai 
maken. Het gepiep en gefluit van de cavia’s 

betekent dat ze heel erge honger hebben. Het 
gekwetter van de parkieten zegt haar dat ze dorst 

hebben. En het gestamp van het konijn betekent 
dat hij boos is, omdat hij zijn ontbijt nog niet heeft 

b i j l a g e  a
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gehad. Anne kijkt het hele gebouw rond maar nergens ziet ze pappa. Dan 
hoort ze een raar gebrom uit de hoek van het gebouw komen. Dat is de 
broedmachine. Daar worden de eitjes ingelegd totdat er kuikentjes uitko-
men. Op haar tenen gluurt Anne door het raampje. Oef, wat is dat hoog. In 
de machine ziet ze eitjes liggen en kuikentjes die net geboren zijn. Hele 
kleine pluizenbolletjes zijn het. “Nog iets om aan pappa te vertellen,” denkt 
Anne. “Maar waar zou hij nou zijn?” 
Anne loopt maar weer naar buiten. Nu is er wel heel veel herrie op de 
boerderij. Alle dieren roepen om hun eten. Ze hoort de kalkoenen kloeken, 
de koeien loeien en de schapen blaten. Ineens klinkt er een harde fluit. 
Nobel, de hond, die nog steeds bij Anne is, doet zijn oren omhoog. Hij kijkt 
even in het rond en gaat er snel vandoor. Anne schrikt ervan maar bedenkt 
dan dat het vast pappa was die daar zo floot. Snel loopt ze dezelfde kant uit. 
Het pad dat ze volgt komt uit bij de brug. Eigenlijk mag ze van pappa niet 
alleen over de brug. Maar heel in de verte ziet ze Nobel in het rond springen. 
“Als Nobel daar is, dan is pappa daar vast ook.” zegt ze tegen zichzelf. 
Voorzichtig loopt ze de brug over. Ze volgt het pad en ziet dan eindelijk haar 
pappa staan. Ze begint te rennen. “ Pappa, ik was je kwijt en ik moet je iets 
vertellen.” hijgt ze. “De duiven en de kuikens..en toen…en….waar was je 
nou……en ze hadden honger” stamelt ze, en gaat in het gras zitten. Ze is 
buiten adem. “Haal maar eens een paar keer diep adem.” zegt haar vader en 
tilt haar op. “Vertel me nu maar eens wat er aan de hand is.” Anne vertelt het 
hele verhaal, van de duif die niet wilde eten en van de eitjes en de kuikentjes, 
en dat ze pappa ging zoeken. “Maar waarom hebben de dieren nog zo’n 
honger pappa?” vraagt Anne. Haar vader wijst naar een van de schaapjes. 

b i j l a g e  a
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Adagio




No che,- no

  
o- che- doe

  
sjie- klein

   


droe mi- droe

  
mi- zacht

 

 


su ja- su

  
u- ja- kind

  
je- klein

   


lu na- lu

  
na- nacht

 

 

Het schaapje ligt in het gras. “Dat schaapje had mijn hulp nodig. Daarom 
hebben nog niet alle dieren hun ontbijt gekregen.” “Is het schaapje ziek?” 
vraagt Anne. En loopt naar haar toe. Dan staat het schaapje op en ziet Anne 
waarom haar pappa het schaapje moest helpen. Er liggen twee hele kleine 
lammetjes. Ze zijn nog helemaal nat. Voorzichtig komt Anne dichterbij en 
zachtjes zingt ze een liedje voor ze: 

Ineens bedenkt Anne iets. Ze rent naar het duivenhok en gaat de trap op. 
“Gelukkig, ze liggen er nog.” Met het zojuist geplukte bosje bloemen rent ze 
terug. Zachtjes legt ze de bloemetjes bij de schapenmoeder (ooi) neer. Het 
schaapje kijkt er eens naar. Ruikt er dan aan en.... hap, ze eet ze allemaal op. 
Anne vindt het helemaal niet erg. Dat heeft het schaapje wel verdiend. 
Voorzichtig proberen de lammetjes te gaan staan. Eén voor één beginnen ze 
bij hun moeder te drinken. “Zo” zegt pappa, “die redden het verder wel. Ik 
denk dat het de hoogste tijd is om de andere dieren ook eten te geven.” 
Anne pakt pappa’s hand. Best leuk hoor zo’n avontuur op de boerderij maar 
nu wil ze hem niet meer kwijt raken!

b i j l a g e  a
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b i j l a g e  a
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De educatief medewerker ontvangt de klas op de boerderij en maakt een 
praatje met de kinderen over het verhaal ‘Anne op de kinderboerderij’ 
De begeleiders krijgen een korte instructie, de opdrachtboeken en het 
bijbehorend materiaal.

Vervolgens beginnen de groepjes allemaal bij een andere opdracht en 
rouleren als ze klaar zijn. Niet iedere opdracht duurt even lang, maar zo 
proberen we te voorkomen dat de groepjes elkaar in de weg lopen.

De leerkracht spreekt een eindtijd af met de begeleiders. Dit is ook belang-
rijk voor de educatief medewerker voor het geval er direct daarna een 
volgende groep komt.

b i j l a g e  b

Opdrachten op de boerderij
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W a a r :  w e  g a a n  n a a r  d e  s t a l

Daar lees ik de opdracht voor en pak de handpop uit de kruiwagen.

Dit is geen gewone pop, dit is een bijzondere pop, het is een pop met een 
‘neus’ voor luchtjes. (doe de handpop aan en laat de pop een praatje maken met 
de kinderen).

De pop zegt: Weet je wat ik ruik?
Ik ruik, ik ruik ……. Heel veel luchtjes……. Dieren? ….. Bloemen?
Helpen jullie eens? Wat ruiken jullie?

Steek je neus eens hoog in de lucht!
En zeg: ik ruik … ik ruik….
Vertel me maar wat je ruikt.

Pop kent een leuk versje. Doe maar mee met je neus omhoog.

Snuif, snuif neusje- snuif ruikt wel 100 luchtjes om zich heen
Snuif, snuif neusje- snuif ruikt wel 100 luchtjes 1 na 1
Snuif, snuif neusje- snuif luchtjes vies en fijn
Weet jouw neusje- snuif welke al die luchtjes zijn?

Ik lees het versje nog een keer voor, doe je neus maar weer omhoog!

We gaan luchtjes verzamelen.
Ik pak potjes en we gaan we samen iets zoeken om er in te doen (bv. hooi, 
stro, voer, wol, blaadjes, bloemetjes e.d.) Let wel op: Uit hygiënisch oogpunt geen drol-
len verzamelen en geen hooi of stro bij dieren wegpakken, dit kan ook vervuild zijn.

Ruik de luchtjes in de potjes en probeer de geur te onthouden.
Komen jullie mee? We gaan een spelletje doen met de luchtjes.

We lopen naar buiten en zoeken een plekje om even te gaan zitten (bij slecht 
weer blijven we binnen in de stal).
Ik pak de blinddoek uit de kruiwagen.
Één voor één doen jullie de blinddoek voor je ogen, en ruiken aan de potjes, 
je ziet nu niet meer wat je ruikt.
Wie wil dat proberen? Wat ruik je?

We maken de potjes weer leeg en gaan naar het 
volgende lammetje.

b i j l a g e  b

Ga je neus maar achterna….
1
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W a a r :  W e  g a a n  n a a r  b i n n e n  i n  h e t  g e b o u w  D e  R i e t g a n s

Daar lees ik de opdracht voor.

Anne vindt Nobel, de boerderijhond heel erg lief. Zij knuffelt Nobel graag 
en Nobel vindt het heerlijk om geaaid te worden. Nobel voelt heel zacht 
aan.

Op de tafel staat een doos met 2 gaten, het is een voeldoos. In deze doos zit 
iets wat je wel kunt voelen maar wat je niet kunt zien.
Jullie mogen om de beurt met je handen voelen wat er in de doos zit.
Vertel maar wat je voelt. 

Op de boerderij wonen heel veel dieren. 
Wil jij weten hoe de dieren aanvoelen?

Ik pak het doosje met de dierenhuiden uit de kruiwagen.
Voel maar eens aan de huiden.

Wat voel je?
Is het lekker zacht?
Of is het juist ruw of stug?
Wat vind jij lekker om te voelen?

Nu gaan we buiten ook dieren aaien die we tegen komen. 
(LET OP: geen varkens aaien, zij zijn lief maar kunnen wel bijten).

Heb je al een dier geaaid? Ruik nu eens aan je handen? Wat ruik je?

b i j l a g e  b

Wat voel je? 2
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Wa ar: We lopen dwars door de speeltuin helema al na ar achteren

Daar lees ik de opdracht voor.

Anne wil haar vader graag helpen met voeren, de dieren hebben reuze 
honger, zij kunnen dat niet zeggen……. De varkens schreeuwen als ze honger 
hebben, cavia’s piepen en fluiten, vogels kwetteren en konijnen stampen.

Als de dieren hebben gegeten, hoor je ze dan nog?
Ga eens stil staan, 
doe je ogen dicht
doe ook je mond dicht.
Luister nu goed naar alle geluiden om je heen.
(de kinderen luisteren ongeveer 10 à 20 seconden)
Wat heb je gehoord?
Heb je ook dieren gehoord?
Kan je dat geluid ook na doen?

Welk diergeluid vind je een leuk geluid?
Kan je dat geluid ook nadoen?
Bedenk allemaal een leuk dier.
Probeer eens met elkaar te praten in dierentaal.

Gaan jullie mee naar het volgende lammetje?

Woefff woeff…, boeh…., mehhhh….., miauwwwwww….. ia..iaaaaa…..kwek-
kwekkwek…..

b i j l a g e  b

Kunnen dieren praten? 
3
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W a a r :  E e n  r u s t i g  p l e k j e  o p  h e t  e r f

Daar lees ik de opdracht voor.

Alle dieren eten elke dag voer, dus moeten ze ook poepen, net als jij.

Hebben dieren een WC?
Waar poepen de dieren?
Een dier heeft geen WC, zij laten hun poepjes gewoon overal vallen.

Dieren hebben allemaal hun eigen soort poep!

Ik pak het keuteldoosje uit de kruiwagen. 
Een keutel is een ander woord voor poep.
Kijk er maar eens goed naar.
Het is de poep van dieren die hier op de boerderij wonen.

We gaan met het keuteldoosje een rondje lopen 
en we gaan goed opletten of we deze poepjes tegenkomen.

Sommige keutels lijken wel dropjes…… 
maar ze zijn niet om te eten natuurlijk!!!!!

b i j l a g e  b

Dieren poepen ook!! 
4
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W a a r :  V o o r  d e  h o o i b e r g

Daar lees ik de opdracht voor.

Met je ogen kan je kijken.
Welke kleur ogen heeft het kind dat naast je staat?
Welke kleur ogen heb jij?

Hier bij de hooiberg kan je heel veel zien.
Kijk maar eens heel goed om je heen.

Zie je de geitenweide? 
Daar heeft Anne bloemetjes geplukt.
En het duivenhok? 
Daar heeft Anne het eitje en het babyduifje gevonden.
En de varkensstal? 
Daar zijn de varkens die zo heel hard kunnen schreeuwen.

Wat zie je nog meer?

Ik pak het hoesje met de foto’s.
Ik laat jullie nu een paar foto’s zien. 
We gaan zoeken waar deze foto’s gemaakt zijn.
Kijk maar eens goed naar de foto en kijk dan om je heen. 
Je mag je ook omdraaien, en je mag in de lucht kijken, overal waar je kan 
kijken!
Vertel eens: Weet je waar deze foto van is?
Het is net een stukje van een puzzel.

We kunnen iets dat ver weg is ook van dichtbij bekijken. 
Ik pak de verrekijker en het loepje uit de kruiwagen.
Om beurten mag een kind door de verrekijker en door het loepje kijken
Wat zie je? 

Met het loepje kun je iets kleins in het 
groot bekijken.

(laat de kinderen ontdekken wat ze 
kunnen zien met een verrekijker en 
met een loep)

b i j l a g e  b

Wat zie je? 
5
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W a a r :  W e  g a a n  n a a r  b i n n e n  i n  h e t  g e b o u w  D e  R i e t g a n s

Daar lees ik de opdracht voor.

Als Anne de duiven gaat voeren ziet zij dat er één mooie witte duif is die 
niet wil eten.
Anne begrijpt het niet!

Weten jullie nog waarom de duif niet ging eten?

De duif zat op de grond op een paar takjes en een veer, dat is het nestje van 
een duif! Een beetje slordig, dat wel!
In het nestje lag een eitje en een babyduif die al uit het ei gekropen was.

Veel vogels maken nestjes als ze eieren gaan leggen. Alle nestjes zien er 
weer anders uit, kijk maar eens goed naar de nestjes in de vitrine. 
Wat zie je allemaal?
Zijn ze hetzelfde of juist niet? 
Welk nestje is van een grote vogel? 
Welk nestje is van een kleine vogel?
Kan je ook zien welk nest van de duif is? 
Die is een beetje slordig, weet je nog?

Op de tafel liggen takjes en veertjes.
Probeer met elkaar eens een nestje de maken voor de duif.

Buiten in de geitenweide staat de duiventil, waar de witte duif echt woont. 
Als jullie er straks langs lopen, zie je de duif misschien wel!

b i j l a g e  b

Ei, Ei, duifje ben je blij? 6
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W a a r :  W e  g a a n  n a a r  b i n n e n  i n  h e t  g e b o u w  D e  R i e t g a n s

Daar lees ik de opdracht voor.

Konijnen en cavia’s zijn heerlijk lekker zacht, en ze zien er heel lief uit.
Het konijn en de cavia’s zitten hier in een hok.
Ik pak de dieren en zet ze in de bak op de grond.
Hier kunnen de dieren fijn rondlopen en jullie mogen de dieren van dichtbij 
bekijken en ook aaien als je dat wilt.

Het konijn en de cavia’s vinden het fijn als je ze aait, maar soms vinden ze 
het ook spannend als er veel kinderen zijn. Dan kruipen zij in een hoekje.

Jullie mogen heel zachtjes dichtbij komen en voorzichtig proberen om 
dieren te aaien.

Wil het konijn geaaid worden? 
Vindt het konijn het fijn denk je?
Wat doet het konijn?
Welke kleur heeft het konijn?
Staan de oren rechtop? Of hangen de oren van het konijn?
Hoeveel pootjes heeft het konijn?
Waar zitten de ogen van het konijn?

Er zijn ook 2 cavia’s.
Willen de cavia’s geaaid worden?
Vinden ze het fijn denk je?
Wat doen de cavia’s?
Welke kleur hebben de cavia’s?
Hebben cavia’s ook oren?

b i j l a g e  b

Knuffelhoek 
7

De knuffelhoek is zo 
ingericht dat dieren 
uit de hokken 
genomen kunnen 
worden. Dit mogen 
alleen de begelei-
ders doen. (Kijk 
hierbij naar het dier!)

De dieren worden in 
de bak op de grond 
gezet of op schoot bij 
de begeleider.
Ook het terugzetten 
in de hokken doen de 
begeleiders zelf. Let 
er hierbij op dat u de 
dieren in de juiste 
hokken terug zet. 

Zie voor de wijze van 
oppakken onder ‘Tips 
voor de begeleider’, 
op de volgende 
pagina.
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T i p s  v o o r  d e  b e g e l e i d e r  o m  d e  d i e r e n  o p  t e  p a k k e n 
u i t  d e  h o k k e n ,  e n  w e e r  t e r u g  t e  z e t t e n  i n  d e  h o k k e n .

Cavia:
Bij het oppakken van een cavia kan het een probleem zijn om het dier te 
pakken te krijgen. Benader het dier dan ook van voren. Leg beide handen 
om het lichaam van de cavia en til hem met de volle hand op. Pak hem 
nooit in het nekvel!
De cavia kan op schoot genomen worden. Pas daarbij wel op dat ze niet 
tussen de benen door vallen. Door zachtjes met 1 hand het achterste van de 
cavia vast te houden, blijft hij rustig zitten. Door hem met de andere hand 
zachtjes in de nek te kriebelen voelt hij zich extra prettig.

Konijn:
Jonge konijnen worden net als de cavia met twee handen opgepakt. Het 
beste kunt u daarbij het nekje van het konijn met duim en wijsvinger 
vasthouden en met de andere hand het lichaam ondersteunen. Grotere 
konijnen pakt u met een hand in het ruime vel op de RUG en met de andere 
hand onder de buik ondersteunt u het dier.
Aai het konijn net als een poes, dus met de haren mee. Pak een konijn 
NOOIT op aan de oren of aan zijn nekvel. Het nekvel is de dunste huid van 
het konijn.
Zet nooit twee dieren bij elkaar i.v.m. vechten tussen de dieren en let erop 
dat de dieren in hetzelfde hok worden teruggezet, als waar u ze uithaalde!

b i j l a g e  b

Tips voor de begeleider 
7
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W a a r :  W e  g a a n  n a a r  b i n n e n  i n  h e t  g e b o u w  d e  R i e t g a n s

Daar lees ik de opdracht voor.

1. Een jas van wol
Anne heeft iets heel bijzonders mee gemaakt. Ze zag een schaap met twee 
hele  kleine lammetjes. De lammetjes waren nog nat en Anne mocht ze 
aaien. Anne vond de lammetjes super lief!

Zien jullie het (nep) schaap? 
Het schaap heeft een jas van wol.
Voel maar eens goed aan de wol.
Wat voel je?
Ruik eens aan je vingers? 
Wat ruik je?

In de zomer is de wollen jas van het schaap te warm, dan wordt het schaap 
geschoren. Jullie hebben de  wol gevoeld van een schaap dat al is gescho-
ren.
Als het weer koud wordt buiten, groeit de wol vanzelf weer aan op het 
schaap. 

2. Vraagbaak
Vandaag  zijn jullie op Speelboerderij Elsenhove.
Hier wonen veel dieren.
Jullie hebben al veel gezien en geleerd over de dieren.

We gaan een spelletje doen, we lopen naar de Vraagbaak, dit is de grote 
houten kast met allemaal plaatjes en knopjes.

Om beurten mogen jullie een vraag beantwoorden.
Kijk goed naar de plaatjes.

Veel plezier.

b i j l a g e  b

Extra opdrachten 
Extra
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Kringgesprek en daarna knutselen

Laat de kinderen in de kring vertellen wat ze hebben meegemaakt op de 
boerderij. Wat vond je leuk? Wat vond je spannend, wat vond je het aller-
leukste? Welk dier is jouw lievelingsdier?

Na dit kringgesprek kunnen kinderen iets gaan knutselen.

Laat de kinderen met kosteloos materiaal (eierdozen, wc rolletjes, kurken, 
dopjes etc) verschillende soorten en kleuren papier, schaar, lijm en plak-
band) iets maken over wat zij hebben beleefd (een dier, een dierenhok, een 
boerderij e.d.).

De kinderen beleven en verwerken met deze opdracht het bezoek aan de 
kinderboerderij.

Activiteiten rondom zintuigen

Op de boerderij hebben de kinderen veel opdrachten met hun zintuigen 
gedaan. Hier nog enkele suggesties voor activiteiten met de zintuigen die 
op school gedaan kunnen worden.

V o e l e n : 
Met blinddoek verschillende voorwerpen voelen (in de kring).

H o r e n : 
Tik tik wie ben ik (kind doet handen voor de ogen, een ander kind wordt 

aangewezen, tikt de ander op de schouder en zegt tik tik wie ben 
ik). Kind moet raden wie dat zei… dan pas kijken

Z i e n : 
Verrekijker maken van wc rolletjes (bevestig 2 wc 

rolletjes aan elkaar en doe er een touwtje aan).

R u i k e n : 
kinderen diverse kruiden, bloemen, eten, zeep, 
snoep, en iets heel vies laten ruiken (zonder dat 
het zichtbaar is wat het is). Kinderen daarna 
laten raden wat het is. Het is niet belangrijk 
dat ze precies weten wat het is. Geuren doen 
kinderen vaak aan iets denken wat ze bekend 
voorkomt.

P r o e v e n : 
kinderen dingen laten proeven: Wat is zoet? Wat 

is zuur? Wat is zout? Wat is pittig enz.

b i j l a g e  c

Verwerking in de klas
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b i j l a g e  d

Kopieerblad herkenningsspeldje
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Brief aan de begeleiders 

F i j n  d a t  u  m e e  g a a t  h e l p e n !
Lees deze informatie van te voren goed door, zodat u op de hoogte bent van wat er 
gaat gebeuren tijdens het bezoek aan Speelboerderij Elsenhove.

De kinderen hebben op school het verhaal ‘Anne op de kinderboerderij’ gehoord.
In het opdrachtenpad speelt dit verhaal een rol.
De kinderen komen op verschillende plekken en bij verschillende dieren die ze uit 
het verhaal herkennen. In de opdrachten wordt verwezen naar het verhaal. Daarom 
is het belangrijk dat u het verhaal van te voren kent.

De kinderen zijn op school in groepjes van, zo mogelijk, maximaal 5 kinderen ver-
deeld. Het is de bedoeling dat u een groepje begeleidt bij het uitvoeren van de 
opdrachten op de boerderij.

•  Na een korte inleiding van de educatief medewerker van NME-Amstelveen, krijgt 
ieder groepje een opdrachtenboek met de bijbehorende materialen.

•  De materialen zitten in een kinderkruiwagen, de kinderen kunnen om beurten met 
de kruiwagen lopen.

•  Bij het lezen van de opdrachten wordt duidelijk aangegeven welk materiaal bij 
welke opdracht hoort. 

•  Wilt u er op letten dat er geen materialen vergeten worden en dat de materialen 
heel blijven?

•  Als er toch iets kapot is gegaan of kwijt raakt, graag even melden bij de  educatief 
medewerker.

De leerkracht of de educatief medewerker vertelt u bij welke opdracht uw groepje 
begint.

T i p s :
• Lees de opdrachten rustig en vriendelijk voor. Het gaat om een prettige sfeer.
•  Neem voor elke opdracht de tijd. Het is niet erg als niet alle opdrachten zijn 

uitgevoerd. 
• Geef de kinderen de gelegenheid de opdrachten zoveel mogelijk zelf uit te voeren.
• Ga gerust in op spontane ontdekkingen van kinderen. Er is alle tijd!
• Lees niet alles in één keer achter elkaar voor, maar ga van vraag naar vraag.
• Zorg ervoor dat het groepje bij elkaar blijft en voer de opdrachten als groepje uit. 
•  Breng het opdrachtenboek terug en zet de kruiwagen met de materialen op de 

afgesproken plek terug.

Het allerbelangrijkste is de sfeer. Daar kunt u aan meehelpen. In een prettige sfeer 
wordt het bezoek aan de kinderboerderij voor de kleuters een fantastische ervaring. 
Juist in een goede sfeer kunnen de kinderen een intensieve band met de dieren 
opbouwen en veel leren van hun bezoek aan de boerderij. Alvast bedankt voor uw 
hulp en wij wensen u een heel gezellige dag!

De medewerkers van NME-Amstelveen en Speelboerderij Elsenhove.

b i j l a g e  d

Kopieerblad
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