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Voorwoord 

 
In haar doelstellingen noemt Stichting Kinderboerderij Aalsmeer (SKBA) het belang van  Natuur- 

en milieueducatie. Aan deze doelstelling werd tot nu toe onder andere voldaan door het 

gebruik van een leskist aan te bieden aan lokale (basis)scholen en kinderopvangcentra. Ook is 

er  een informatiehoek en zijn er educatieve posters op het buitenterrein. Het bestuur van de 

SKBA wil nu echter de educatie vernieuwen en uitbreiden. Daarom werd na overleg besloten tot 

ontwikkeling van een nieuwe leskist. In samenwerking met de gemeenten Aalsmeer en 

Amstelveen (de afdeling NME) konden enkele vrijwilligsters een leuke en leerzame leskist 

ontwikkelen. De handleiding van deze leskist ligt hier voor u. Mocht u met deze leskist aan de 

slag gaan: succes bij de voorbereidingen en veel plezier gewenst met de uitvoering!  

 

Het NME-team van kinderboerderij Boerenvreugd  

Aalsmeer, februari 2014 
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1. Introductie: de leskist 
 

‘Het grote konijn knikt met zijn hoofd en zegt al wiebelend met zijn oren: ‘Ik ben Flappie. Jij 

bent zeker Snuf? Dat staat in ieder geval op je kooi.’ Snuf knikt en vraagt: ‘Waar zijn we 

eigenlijk?’ ‘We zijn op kinderboerderij Boerenvreugd,’ vertelt Flappie.’  

 

Dit is een fragment uit het verhaal ‘Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd’ (zie bijlage A), de 

basis van deze leskist. Ronijntje is het poppetje in het logo van kinderboerderij Boerenvreugd 

Aalsmeer, dat tot leven gewekt is voor het verhaal van deze leskist. Snuf is het konijntje dat zij 

vasthoudt. 

Het genoemde verhaal is een introductie tot de (doe het zelf) les en wordt op school  

voorgelezen. Daarna volgt er een bezoek aan kinderboerderij Boerenvreugd, waar de 

kinderen meer zullen leren over de kinderboerderij en haar dieren. Dit zal gebeuren door 

middel van zes opdrachten uit de leskist, die door groepjes van maximaal vijf leerlingen en 

één begeleider (door school te regelen) gedaan worden. 

Op kinderboerderij Boerenvreugd 

Bij aankomst op de kinderboerderij kunt u zich bij de beheerders melden. Zij zullen u de 

leskistenkast tonen. U rolt de juiste leskist vervolgens uit de kast en verzamelt alle materialen 

per opdracht. Welke materialen bij welke opdracht horen, staat duidelijk aangegeven op 

een gelamineerd A4’tje dat u in de leskist vindt.  

 

Vervolgens geeft u aan elk groepje en de begeleider daarvan één van de opdrachten en 

de bijbehorende materialen mee en stuurt hen naar de in de opdracht aangewezen locatie 

(met één van de plattegronden). De materialen blijven daar totdat het laatste groepje is 

geweest of de door uzelf vastgestelde tijd om is. Vooraf kunt u in Bijlage C van deze 

handleiding lezen welke opdrachten er zullen zijn en waar deze uitgevoerd kunnen worden. 
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2. De les: het doel en het activiteitenschema 
 

Doel 

Het doel van deze les is kinderen laten leren over dieren en hun eigen omgeving. Zij doen dit 

onder andere door verschillende zintuigen te gebruiken tijdens de opdrachten. De kinderen 

komen in aanraking met (boerderij)dieren welke zij misschien nog nooit gezien hebben. Na 

deze les zullen de kinderen meer over dieren weten en hebben ze hopelijk een leuk en 

leerzaam uitje gehad. 

 

Doelgroep 

 

Kinderen uit groep 3 en 4.  

 

Activiteitenschema van de les 

 

 

 

  

LLOOCCAATTIIEE  AACCTTIIVVIITTEEIITT  TTIIJJDDSSIINNDDIICCAATTIIEE  BBEEGGEELLEEIIDDIINNGG  

School 

 

- Deel 1 van het verhaal  

voorlezen; 

- Groepjes indelen; 

- Herkenningsketting maken; 

- Begeleiders instrueren. 

 

Circa 90 minuten Leerkracht 

Boerenvreugd 

 

- Deel 2 van het verhaal    

  voorlezen; 
- Leskist uitpakken en  

  opdrachten onder groepjes    

  verdelen. 

 

Circa 20 minuten Leerkracht 

 

Boerenvreugd 

 

- Opdrachten uitvoeren; 

- Leskist opruimen. 
Circa 70 minuten 

Leerkracht en 

begeleiders 

 

School 

 
Verwerking in de klas. Naar keuze Leerkracht 
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3. Voorbereidingen 
 

Hieronder kunt u vinden aan welke zaken voorbereidingen op school gedaan moeten 

worden. 

 

Het verhaal 

Het verhaal ‘Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd’ speelt een centrale rol tijdens de 

opdrachten op kinderboerderij Boerenvreugd. Om te zorgen dat alle kinderen hun aandacht 

op het verhaal vestigen en een beeld krijgen van het verhaal, is het aan te raden dat u  

deel 1 van het verhaal (zie Bijlage A) voorleest op school, dus vóórdat u een bezoek aan de 

kinderboerderij brengt. Deel 2 wordt vervolgens op de kinderboerderij voorgelezen om de 

kinderen weer in het verhaal te brengen. Tot slot is de laatste alinea als verwerking in de klas 

te gebruiken. 

 

Ter voorbereiding op het bezoek aan kinderboerderij Boerenvreugd kunt u na het voorlezen 

van het verhaal prikkelende vragen stellen, zoals: 

 Is er iemand van jullie al eens op kinderboerderij Boerenvreugd geweest? 

 Wat heb je daar allemaal gezien? Welke dieren zijn daar? Kun je er leuk spelen? 

 Weet jij wat de konijnen eten? 

Vertel de kinderen (en eventueel de ouders per brief) dat ze oude kleding en schoeisel 

aantrekken dat vies mag worden. Afhankelijk van het weer is het soms ook handig om 

kinderen regenkleding mee te laten nemen.   

 

Groepjes indelen 

Vorm, om tijd en moeite te besparen tijdens het bezoek aan de kinderboerderij, vooraf op  

school al groepjes. Er zijn zes opdrachten, dus maximaal zes groepjes. Het is verstandig de 

groepjes maximaal uit vijf kinderen te laten bestaan om de opdrachten zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. Per groepje van vijf kinderen is één begeleider nodig, bijvoorbeeld ouders die 

een ochtend willen helpen.  

 

 

 

Tip! Het is verstandig voor de leerkracht om geen groepje te 

begeleiden. Zo kan de leerkracht het aanspreekpunt zijn voor 

zowel de kinderen als de begeleiders.  
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Herkenningsketting maken 

De begeleiders kennen wellicht niet alle kinderen uit hun groepje. Ook kunnen de kinderen 

zo enthousiast zijn dat het moeilijk wordt de groepjes gescheiden te houden. Laat de 

kinderen daarom ter voorbereiding een herkenningsketting maken (zie Bijlage E): 

 Kopieer de kettingplaatjes per groepje op een andere kleur papier; 

 Perforeer de plaatjes op de aangegeven plekken; 

 Knip de plaatjes uit en geef elk lid van een groepje een plaatje van dezelfde kleur; 

 Laat de kinderen indien mogelijk hun naam in het vakje aan de onderkant schrijven; 

 Geef de kinderen een lintje om er zelf een ketting van te maken.  

 

De opdrachten bekijken 

Om goed in te kunnen spelen op alle opdrachten en om deze duidelijk aan de begeleiders 

en kinderen over te brengen, is het aan te raden dat u de opdrachten (zie Bijlage C) vooraf 

goed leest. 

Op de kinderboerderij hebben de zes opdrachten elk een eigen kleur (op een stoffen tas) en 

een nummer. Deze worden ook aangegeven op de houten (gekleurde) Ronijntje-borden. De 

groepjes leggen de opdrachten in een cijfermatige volgorde af. Begint een groep 

bijvoorbeeld bij opdracht 3, dan doet zij vervolgensopdracht 4, dan opdracht 5, opdracht 6, 

opdracht 1 en tot slot opdracht 2.  

De antwoorden van de opdrachten (indien nodig) zijn te vinden op de achterkant van de 

houten bordjes of op een gelamineerd A4’tje in de bij de opdracht horende stoffen tas. 

De begeleiders informeren  

Voordat u een bezoek brengt aan Boerenvreugd is het handig de begeleiders van de 

groepjes in te lichten over de werkwijze. Deze staat ook beschreven in Bijlage F: ‘Brief aan 

begeleiders’, welke u eventueel in combinatie met een kopie van het verhaal uit Bijlage A 

en van de opdrachten uit Bijlage C aan de begeleiders kunt sturen.  

 

Aan te raden is echter om alle begeleiders van tevoren uit te nodigen en samen met hen de 

werkwijze, de groepjes en de opdrachten door te nemen. Dit kan bijdragen aan een beter 

welslagen van het bezoek aan kinderboerderij Boerenvreugd.     
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4. Aanmelden en vergoeding voor gebruik leskist 

 
Vergoeding voor het gebruik van de leskist 

Om de leskist te kunnen onderhouden, vraagt SKBA een vergoeding voor het gebruik van de 

leskist. Deze vergoeding bedraagt €20,00 (inclusief 21% BTW). Deze vergoeding wordt door u 

betaald na uw aanmelding via de website www.natuurmilieuweb.nl.  

Aanmelden voor het gebruik van leskist 

Wilt u gebruik maken van de leskist, meldt u dan aan op de website www.natuurmilieuweb.nl. 

Uw school heeft als het goed is een brief ontvangen met inlogcodes.  

 

 

Tip! Er is maar een beperkte inschrijfperiode. Deze staat ook 

aangegeven in de brief. 

 

 

Wat betreft kinderboerderij Boerenvreugd is het eventueel ook mogelijk om niet-ingeschreven 

gebruik te maken van de leskist Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd. Dit vergt echter wel wat 

meer administratie en informatie. Voor deze optie kunt u het beste contact opnemen via de 

e-mail: nme@boerenvreugd.nl.    

 

Noem bij uw informatieaanvraag de dag waarop u zou willen komen, het tijdstip en met 

hoeveel leerlingen en begeleiders u waarschijnlijk komt. Ook bij deze manier van aanmelden 

is er sprake van een vergoeding van €20,00 per gebruik.    

 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de leskist, dan kunt u mailen naar bovenstaand e-

mailadres of bellen naar Daniëlle van Dijk op het telefoonnummer: 06-34950397. 
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5. Algemene informatie kinderboerderij Boerenvreugd 
 

Voordat de les plaats kan vinden op kinderboerderij Boerenvreugd is het van belang om 

enkele dingen over de boerderij te weten.  

Omgaan met dieren  

Om te zorgen dat de dieren niet lastig en opdringerig worden, mogen ze niet gevoerd 

worden door bezoekers, tenzij u toestemming heeft van de beheerders om bijvoorbeeld wat 

graan in een voerbak te doen. 

Vertel de kinderen bovendien dat ze niet achter de dieren aan mogen rennen (ook niet om 

bijvoorbeeld een pauwenveer te verkrijgen) of naar de dieren mogen schreeuwen. Zo blijven 

de dieren rustig en raken zij niet gestrest. 

Wanneer de kinderen konijnen willen aaien, kunt u hen naar de knuffelstal in de stolp 

(binnen, achter het winkeltje) sturen. Let wel op dat er maximaal vier kinderen tegelijk in deze 

knuffelstal mogen en dat de konijnen alleen geaaid en dus niet opgepakt mogen worden. 

Ook de cavia’s in de open bak mogen wel geaaid, maar niet opgepakt, worden. 

De speeltuin  

Kinderboerderij Boerenvreugd heeft de grootste speeltuin in de regio. Voor verschillende 

leeftijden zijn er speeltoestellen, dus voor ieder wat wils. Bij een lesbezoek aan Boerenvreugd 

is het aan u of u tijd inroostert om de kinderen even in de speeltuin te laten spelen. Spreek 

eventueel van tevoren met de kinderen af dat ze voor of na de opdrachten de speeltuin in  

mogen. 

Eten en drinken  

U mag zelf eten en drinken meenemen. Op dinsdag tot en met vrijdag is het winkeltje van de 

boerderij in principe vanaf 13.30 uur open om koffie of thee met een eventuele versnapering 

te kopen. Bij een lesbezoek wordt er indien mogelijk vaak een vrijwilliger geregeld die het 

winkeltje eerder opent. Op de boerderij zijn tafels en stoelen aanwezig om aan te eten. Afval 

graag in de afvalbakken deponeren, zodat het netjes blijft op het terrein. 

 

 

 

 

Tip! Neem een camera mee om foto’s te maken van deze 

activiteit op de kinderboerderij. Leuk voor de herinneringen en 

misschien ook leuk voor ouders om eens te bekijken. 
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Bijlage A: Het verhaal ‘Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd’ 

DEEL 1 (OP SCHOOL VOORLEZEN)  

Vandaag is het dan eindelijk zover. Ronijntje gaat samen met pappa en mamma op 

vakantie naar Frankrijk. Ieder jaar rijden ze in de zomervakantie met de caravan achter de 

auto de zon tegemoet. Ze kamperen altijd bij boer Jacques, een Franse boer die een groot 

weiland achter zijn boerderij heeft omgetoverd tot een heuse camping. Normaal heeft 

Ronijntje altijd reuze veel zin om naar Frankrijk te gaan. Maar dit jaar niet. Isabelle, haar 

vakantievriendinnetje, is er dit jaar ook weer, vertelde mamma. Zelfs dát maakt voor 

Ronijntje niets uit. Dit jaar blijft ze liever thuis.  

 

Toen Ronijntje afgelopen jaar zeven jaar werd, mocht ze een cadeautje uitkiezen. Ze had 

geen idee wat ze moest vragen. Daarom ging ze samen met mamma naar de Bart Smit, de 

grootste speelgoedwinkel van Aalsmeer. Ze wist niet dat er zoveel speelgoed bestond! Al 

snel stond ze voor het rek met knuffels, want daar was ze dol op. Thuis had ze al een hele 

knuffelfamilie wonen in haar slaapkamer. Mamma maakte er altijd grapjes over. ‘Ronijntje, 

je past zelf niet meer in je eigen bed door al die gezellige knuffels,’ zei ze dan. Ze waren ook 

zo zacht en zagen er allemaal zo lief uit. En als ze bang was in het donker, dan 

beschermden ze haar. Geen monster die het in zijn hoofd haalde haar ’s nachts op te eten! 

Al snel zocht ze in de speelgoedwinkel een roze konijn uit. Die was schattig! Met van die 

grote blauwe ogen en van die leuke hangoren. Die wilde ze hebben! Mamma vond het 

goed, maar vond het wel een beetje een klein verjaardagscadeautje. Toen ze afgerekend 

hadden, liepen ze naar buiten. Mamma bleef even staan om haar portemonnee in haar tas 

te doen. Ronijntje keek om zich heen en zag naast de speelgoedwinkel een andere winkel. 

Een dierenwinkel! Al snel stond ze met haar neus tegen de etalage gedrukt. Ze zag vissen en 

parkieten. En waren dat nou baby muizen daar verderop? Mamma kwam naast haar staan 

en vroeg: ‘Zullen we dan maar even binnen gaan kijken?’ 
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Dat wilde Ronijntje wel. Snel ging ze naar de baby muisjes. Wat waren ze klein! Maar wat 

zag ze daar? Konijntjes! Dat was toevallig, want ze had net een roze konijn gekocht. Maar 

die echte konijntjes waren wel een stuk schattiger. ‘Wil je misschien een echt konijntje 

hebben Ronijntje?’ vroeg mamma. Mocht dat echt? ‘Je moet er natuurlijk wel zelf voor 

zorgen. Eten en drinken geven, het hok verschonen en hij mag niet bij je in bed slapen.’ Dat 

snapte Ronijntje ook wel. Ze was tenslotte al zeven! Voordat Ronijntje het wist, ging ze niet 

met één, maar met twee konijnen naar huis.  

 

Ze noemde het konijntje Snuf. Zijn vacht heeft een grijze kleur en zijn oren staan altijd 

rechtop. Ronijntje zorgde niet alleen voor hem, maar ze leerde hem ook trucjes. Snuf kon op 

een gegeven moment over een stokje heen springen. Als beloning gaf Ronijntje hem steeds 

een stukje wortel. Daar was hij dol op! Pappa vertelde: ‘Jij bent dol op patatjes, maar wortel 

is voor een konijn als patat. Verwen hem er maar lekker mee.’ Ronijntje en Snuf werden 

echte vriendjes. Snuf was zachter dan al haar knuffels bij elkaar! Ze wilde hem nooit meer 

kwijt.   

 

Maar nu dus die vakantie. Ronijntje mocht elk jaar een knuffel uitkiezen die mee mocht. Dit 

jaar was het makkelijk. Snuf natuurlijk! Toen mamma en pappa haar vertelden dat Snuf niet 

mee mocht, was ze heel boos geworden en stampend en schreeuwend de trap opgelopen 

naar haar kamer. Ze had alle knuffels van haar bed gegooid, was onder de deken 

gekropen en had stilletjes liggen huilen. Waarom mocht Snuf niet mee? Ze vond dat zooooo 

stom! 

 

Wat Ronijntje ook probeerde, pappa en mamma bedachten zich niet. Snuf brachten ze 

tijdens de vakantie wel ergens heen, zeiden ze dan. Ergens waar iemand anders voor hem 

kon zorgen. Wel zo makkelijk. Dus toen mamma gisteren de koffers aan het inpakken was, 

ging Ronijntje met pappa naar kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer. Ze was hier nog 

nooit geweest. Het was héél groot en er waren veel dieren. Ook konijnen. Hokken vol! 

‘Genoeg vriendjes en vriendinnetjes voor Snuf zo te zien,’ zei pappa tegen Ronijntje en hij 

gaf haar een knipoog. Voordat Ronijntje het wist zaten ze weer in de auto naar huis. Ze 
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moest toegeven, de boerderij waar Snuf ging logeren zag er best gezellig uit. Maar er waren 

zoveel konijnen! Wat nou als ze Snuf een keertje vergaten eten te geven? Of drinken, want 

in de zomer was dat echt wel nodig. Ronijntje bleef er over nadenken. Ze bleef echt liever 

thuis. Zij wist toch het beste hoe ze voor Snuf moest zorgen?!   

 

En nu, nu zit Ronijntje toch in de auto naar Frankrijk. Ze kan er niets meer aan doen. Zij gaat 

naar Frankrijk en Snuf blijft in Nederland. Ze probeert daarom maar aan leuke dingen te 

denken. Volgens mamma zijn ze al bijna op de camping en dan zou ze Isabel weer zien. 

Misschien mogen ze boer Jacques zoals vorig jaar helpen met eieren zoeken of andere 

klusjes. Ronijntje zou graag leren om een koe te melken. Ja, daar heeft ze zin in! 

 

DEEL 2 (OP KINDERBOERDERIJ BOERENVREUGD VOORLEZEN; BIJVOORBEELD IN DE STOLP OF IN DE SPEELTUIN) 

Snuf kijkt om zich heen. Hij ziet allemaal andere konijnen. En zijn ze nou in een grote schuur? 

Zoveel konijnen heeft hij nog nooit gezien. Zijn broertjes en zusjes in de dierenwinkel waren 

de enige andere konijnen die hij kende. Bij Ronijntje thuis was hij altijd alleen. De konijnen 

hier zien er ook allemaal verschillend uit. De één heel groot en de ander klein, de één weer 

bruin en de ander weer grijs. Wat moest hij doen? 

 

‘Ben jij nieuw hier?’ vraagt een groot en grijs konijn naast hem. Snuf kijkt hem verlegen ‘Uh… 

ja, dat denk ik wel. Ik ben hier nog nooit geweest.’ Het grote konijn knikt met zijn hoofd en 

zegt al wiebelend met zijn oren: ‘Ik ben Flappie. Jij bent zeker Snuf? Dat staat in ieder geval 

op je kooi.’ Snuf knikt en vraagt: ‘Waar zijn we eigenlijk?’ ‘We zijn op kinderboerderij 

Boerenvreugd,’ vertelt Flappie. ‘In de zomer logeer ik hier altijd. Dit is al mijn derde jaar.’ ‘Dit 

is anders al mijn achtste jaar’,  zegt een klein zwart konijn wat tegenover Snuf staat. ‘Ik ben 

Zwartje. Ik ben één van de oudste konijnen hier. Ik weet alles wat je moet weten. Maar 

beter nog, ik kan je alles laten zien wat je moet weten!’ ‘Pwieeeeeep’. Ze schrikken alle drie 

van de deur van de schuur op slot wordt gedraaid. ‘Niets aan de hand hoor,’ zegt Zwartje 

meteen. ‘De verzorgers gaan naar huis en doen dan altijd alle deuren op slot.’ Flappie kijkt 

ondertussen opgewonden om zich heen en roept: ‘Jongens, de verzorgers zijn weg! Laten 

we gaan!’ Gaan? Wat bedoelt Flappie nou? Zwartje kijkt Snuf aan en zegt: ‘Vlakbij onze 
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schuur is de hooizolder. Flappie en zijn vrienden spelen daar graag verstoppertje. Zelf ben ik 

daar een beetje te oud voor. Ik houd hier liever een oogje in het zeil, maar nu heb ik andere 

plannen.’ Zwartje weet met een takje zijn hok open te maken en probeert nu hetzelfde bij 

Snufs hok. Hoe doet hij dat nou? ‘Oei, dit is een lastige,’ moppert Zwartje. Uiteindelijk staan 

Zwartje en Snuf allebei buiten de kooi. ‘Kom Snuf, ik zal je eens de boerderij laten zien. Er is 

hier een hoop te doen en er is niets te doen wat je niet kunt leren. Verder moet je ook alle 

andere dieren leren kennen.’ Via een geheim holletje aan de achterkant van de schuur 

lopen Zwartje en Snuf achter elkaar aan naar buiten…   

 

VERWERKING NA DE LES (OP DE BOERDERIJ OF IN DE KLAS; EIGEN KEUZE) 

Wat heeft Snuf een leuke tijd op kinderboerderij Boerenvreugd. Hij heeft een heleboel 

nieuwe vrienden gemaakt en weet nu alles over de boerderij! Stiekem mist hij Ronijntje wel 

een beetje. Hij is daarom erg blij als ze hem na drie weken weer komt halen. Ronijntje pakt 

Snuf snel op en knuffelt en aait hem langer dan ze ooit heeft gedaan. Thuis vertelt Ronijntje 

aan Snuf hoe ze samen met Isabel boer Jacques heeft geholpen. Ze heeft zelfs een koe 

gemolken! Snuf moet lachen. Als Ronijntje eens wist hoe leuk zijn logeerpartij is geweest. 

Misschien zou ze dan de volgende zomer ook meewillen naar kinderboerderij 

Boerenvreugd. Hij weet nu ook eindelijk wat ‘vreugd’ betekent, namelijk ‘plezier.’ En plezier, 

dat heeft hij deze zomer wel gehad! 
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Bijlage B: Plattegrond van opdrachten op Boerenvreugd  
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Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij    

    

VVAACCHHTTEENNPPUUZZZZEELL  

 
  

Locatie  

De tafel in de stolp (binnen; achter het winkeltje) en de knuffelstal (stolp). 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het blauwe viltje erop genaaid met  

- De puzzels (60 puzzelstukken) van de dieren: koe, konijn, schaap, schapenlam, geit. 

  

OOPPDDRRAACCHHTT 

 

Ronijntje heeft vijf puzzels voor Snuf op de kinderboerderij achtergelaten, zodat hij 

zich niet verveelt terwijl zij op vakantie is bij boer Jacques. Een bezoeker van de 

kinderboerderij heeft ze echter per ongeluk door elkaar gegooid! Kunnen jullie ze 

weer uitzoeken en maken?  

Ja? Begin dan zo:  

1) Kies eerst allemaal een kleur (staat op de achterkant van de puzzelstukjes).  

 

2) Zoek allemaal de twaalf puzzelstukjes die bij jouw puzzel horen.  

 

3) Maak dan allemaal de puzzel.  

 

4) Eventueel kunnen jullie daarna ook elkaars puzzel maken.  

 

5) Als je klaar bent met puzzelen, ben je waarschijnlijk ook de konijnenpuzzel tegen 

gekomen. Voel aan de vacht van de konijnenpuzzel en voel daarna of de 

(echte) konijnen in de knuffelstal hetzelfde voelen! 

 

Begeleider, wilt u de puzzelstukken na gebruik weer door elkaar husselen en in de zak 

doen, zodat de volgende groep ook zo kan beginnen? 
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Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij      

  

  

    BBOOEERRDDEERRIIJJ--  EENN  WWIILLDDEE  DDIIEERREENN  

  

  

 

Locatie  

Aan een tafel in de speeltuin. 

 

Alternatieve locatie 

Op de natuur- en milieueducatiezolder (de trap naar boven in de stolp). 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het gele viltje erop genaaid met 

- De plattegrond (met looproute) en  

- 16 houten bordjes van de volgende boerderij- en wilde dieren:  

 Ezel; 

 Eend; 

 Kip; 

 Cavia; 

 Koe; 

 Konijn; 

 Duif; 

 Geit; 

 Olifant; 

 Leeuw; 

 Hert; 

 Kameel; 

 Zeehond; 

 Aap; 

 Giraffe; 

 Slang.

 

 

OOPPDDRRAACCHHTT 

 

‘Kom Snuf, ik zal je eens de boerderij laten zien. Er is hier een hoop te doen, maar er is 

niets te doen wat je niet kunt leren. Verder moet je ook alle andere dieren leren 

kennen.’ Via een geheim holletje aan de achterkant van de schuur lopen Zwartje en 

Snuf achter elkaar aan naar buiten…’ 

1) Op deze kinderboerderij wonen heel veel dieren. We gaan nu met ons groepje 

de weg lopen die aangegeven wordt op de plattegrond om te kijken welke 

dieren er zijn.  

 

2) Zodra we weer terug zijn bij deze tafel zoeken jullie de houten bordjes uit de 

stoffen tas met dieren die hier op de kinderboerderij leven. Welke dieren leven dus 

niet op deze kinderboerderij? Weten jullie ook waarom?  

 

Begeleider, wilt u de 16 houtenbordjes na gebruik weer in de zak doen, zodat de 

volgende groep ook zo kan beginnen?  
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Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij    

    

  

  VVOOEERRDDOOOOSS  

 

 

Locatie  

Tegenover het voerhok (aan de haakjes). 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het bruine viltje erop genaaid met 

- 5 houten bordjes met de voersoorten: hooi, duivenvoer, kippenvoer, schapenvoer    

  en konijnenvoer. 

- 5 houten bordjes van de boerderijdieren: koe, duif, kip, schaap, konijn. 

 

OOPPDDRRAACCHHTT 

 

Snuf krijgt tijdens zijn verblijf op kinderboerderij Boerenvreugd konijnenvoer. Verderop 

in de schuur krijgt Ida de Cavia caviavoer. Eigenlijk krijgt elk dier zijn eigen eten op de 

kinderboerderij. Vaak kun je wel goed zien wat voor voer het is. Maar weet je ook 

hoe het voelt? En hoe het ruikt? 

1) Steek eerst om de beurt je hand in elk gat van de voerdoos om te voelen welk 

voer achter dat gat ligt.   

 

2) Probeer daarna met zijn allen de kaartjes van de voersoorten boven het juiste gat 

op de spijker te hangen.  

 

3) Hang tot slot op elk overgebleven spijkertje een kaartje van het dier dat dit voer 

eet.   

 

4) Als jullie het leuk vinden kun je ook vlak voor het gat ruiken. Ruik je het verschil 

tussen de voersoorten? Lijkt het op de geur van menseneten? 

 

Begeleider, wilt u de houten bordjes na gebruik weer in de zak doen, zodat de 

volgende groep ook zo kan beginnen? 
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Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij    

    

    

  DDRRIINNKKOOPPDDRRAACCHHTT 

  
  

Locatie  

Boerentas, naast de trap. 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het groene viltje erop genaaid met 

- 5 houten bordjes met de boerderijdieren: koe, konijn, geit, schaap, ezel.  

- Grote groene bord (80 x 50 cm); 

- De plattegrond met looproute.  

 

OOPPDDRRAACCHHTT 

 

Let op! Eerst deelopdracht 1) hieronder doen, daarna deelopdracht 2) de looproute.  

 

Toen Ronijntje hier op de kinderboerderij was, heeft zij gezien dat Snuf en de andere 

konijnen een veel kleiner drinkflesje hebben dan bijvoorbeeld de ezel, die zelfs 

meerdere hele emmers water krijgt! Dit komt natuurlijk omdat de ezel veel groter is 

dan een konijn, dus veel meer moet drinken.  

 

1) Op dit grote bord zien jullie emmers staan met verschillende hoeveelheden water. 

Probeer nu allemaal een kaartje van het juiste dier bij de juiste hoeveelheid water 

te hangen.   

 

2) Loop nu de weg die aangegeven staat op dit kaartje (looproute). Hierbij komen 

jullie de dieren van de kaartjes tegen. Kijk of zij groot of klein zijn en dus veel of 

weinig water drinken.  

 

3) Nu jullie weer aangekomen zijn bij het bord, zouden jullie de kaartjes dan anders 

hangen? Of klopt het volgens jullie nog steeds? 

 

Begeleider, wilt u de houten bordjes na gebruik weer in de zak doen, zodat de 

volgende groep ook zo kan beginnen?  
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Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij    

    

  

              CCOOMMBBIINNAATTIIEEOOPPDDRRAACCHHTT  

 

Locatie  

Rechts naast het buitentoilet, aan de buitenkant van de stolp. 

Alternatieve locatie   

In de stolp, bij het oplaadpunt van Beer, het varken (deze staat overdag buiten; het 

bord van deze opdracht kan tegen het witte deel van de muur geplaatst worden). 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het roze viltje erop genaaid met 

- 20 houtenbordjes met boerderijdieren (eend, kip, geit, cavia, ezel) en hun snuiten,  

  poten en drollen;  

- Grote roze bord (80 x 50cm); 

- De plattegrond met de looproute. 

OOPPDDRRAACCHHTT 
 

‘Kom Snuf, ik zal je eens de boerderij laten zien. Er is hier een hoop te doen, maar er is 

niets te doen wat je niet kunt leren. Verder moet je ook alle andere dieren leren 

kennen.’ Via een geheim holletje aan de achterkant van de schuur lopen Zwartje en 

Snuf achter elkaar aan naar buiten…  

 

Toen Snuf achter Zwartje via het geheime holletje naar buiten liepen, bleek dat het 

buiten schemerig was. In het vage licht kon Snuf nog net veel verschillende 

pootafdrukken zien. Ook kreeg Snuf veel snuiten in zijn vacht gedrukt toen hij achter 

Zwartje aanliep over het terrein van Boerenvreugd. En, oei! Ging Snuf daar net per 

ongeluk in een drol staan? Van wie is die drol nu weer? 

 

1) Hang de vijf bordjes met boerderijdieren op.  

 

2) Weten jullie van welke dieren de vijf poten zijn? Hang de bordjes met  

dierenpoten maar onder de juiste dieren.  

 

3) Doe hetzelfde voor de vijf bordjes met snuiten en de vijf bordjes met drollen. 

 

4) Loop naar de zandweide. Welke drollen kom je daar tegen? 

 

Begeleider, wilt u de houten bordjes na gebruik weer in de zak doen, zodat de 

volgende groep ook zo kan beginnen? 



P a g i n a  | 22   

 NME Boerenvreugd - Groep 3/4 - Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd 

Bijlage C: Opdrachten op de kinderboerderij    

    

  

              KKOOEE  MMEELLKKEENN 

  

 

Locatie  

Vanuit de boerentas het plein op (zie plattegrond). Vraag eventueel de beheerders 

om hulp. 

 

Alternatieve locatie  

In de boerentas. 

 

Nodig  

- Stoffen tas met het oranje viltje erop genaaid met 

- Instructieblad koe melken. 

OOPPDDRRAACCHHTT 

 

‘Volgens mamma zijn ze al bijna op de camping en dan zou ze Isabel weer zien. 

Misschien mogen ze boer Jacques zoals vorig jaar helpen met eieren zoeken of 

andere klusjes. Ronijntje zou graag leren om een koe te melken. Ja, daar heeft ze zin 

in!’  

Ronijntje heeft in Frankrijk van boer Jacques geleerd hoe ze een koe moet melken. 

1) Weten jullie hoe je een koe moet melken?  

Het is best moeilijk om een echte koe te melken en daarom is er hier op de 

kinderboerderij een nep-koe waarmee jullie om de beurt mogen oefenen. Deze koe 

geeft water in plaats van melk.  

2) Giet de emmer aan de achterkant van de koe vol met water en volg de 

aanwijzingen op de andere kaart.  

Tip! Ben je niet aan de beurt? Kijk dan eens onder de houten bordjes welke leuke 

koeienweetjes daar te vinden zijn! 

Is er geen emmer met water meer bij de koe? Vraag dan de beheerders waar je 

deze kunt vullen! Laat de begeleider van het groepje de emmer leeggieten in de 

emmer achter de koe. 
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Bijlage D: Verwerking in de klas        

Om de les goed af te sluiten, is het aan te raden om na het bezoek aan kinderboerderij 

Boerenvreugd een verwerkingsles in te roosteren op school. Op deze manier worden de 

kinderen gestimuleerd om hun ervaringen van de opdrachten en van de kinderboerderij in het 

algemeen te delen en te verwerken. Deze verwerking kunt u op verschillende manieren 

aanpakken. Enkele suggesties zijn: 

 Laat de kinderen een knutselwerkje maken dat symbool staat voor iets dat zij gedaan 

hebben op de kinderboerderij of geef hen een knipselblad van bijvoorbeeld 

pootafdrukken die men moet combineren met het juiste dier.  

 

 Houd een kringgesprek: vraag de kinderen naar welke opdracht zij het leukst vonden, 

welke het minst leuk, et cetera. Vergeet vooral niet om naar hun motivatie voor de 

gegeven antwoorden te vragen. Dit stimuleert het nadenken over waarom ze een 

bepaald antwoord geven.  

 

 

  



P a g i n a  | 24   

 NME Boerenvreugd - Groep 3/4 - Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd 

Bijlage E: Kopieerblad - Herkenningsketting     
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Bijlage F: Kopieerblad - Brief aan begeleiders    

Op de volgende pagina vindt u de te kopiëren brief aan de begeleiders. 



 

 

 

Onderwerp: educatief uitje op kinderboerderij Boerenvreugd begeleiden 

 

Datum:………………………. 

Beste ………………………………………., 

Heel fijn dat u een groepje wilt gaan begeleiden! In deze brief vindt u informatie over het bezoek 

aan kinderboerderij Boerenvreugd voor natuur- en milieueducatie. Lees de brief goed door 

zodat u op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren.  

De kinderen hebben op school het verhaal ‘Ronijntje en Snuf op Boerenvreugd’ gehoord. In de 

opdrachten op de kinderboerderij kan dit verhaal terug komen, daarom is het van belang dat 

ook u het verhaal van tevoren een keer doorleest. 

In totaal zullen er zes opdrachten zijn op de kinderboerderij. Om het overzichtelijk te houden 

heeft de leerkracht op school al groepjes gemaakt van, indien mogelijk, maximaal vijf kinderen. 

Het is de bedoeling dat u een groepje begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten op de 

kinderboerderij. De leerkracht vertelt u bij welke opdracht (en waar) uw groepje begint. Bij de 

opdrachten wordt duidelijk per opdracht vermeld welke materialen daarbij nodig zijn.  

Tips: 

 Lees de opdrachten rustig en vriendelijk voor. Het gaat om een prettige sfeer. Als de 

kinderen het willen mogen zij eventueel proberen de opdrachten voor te lezen. Laat hen ook 

zoveel mogelijk zelf de opdrachten uitvoeren. 

 Neem voor elke opdracht de tijd. Het is niet erg als niet alle opdrachten worden uitgevoerd.  

 Ga gerust in op spontane ontdekkingen van de kinderen. Er is tijd genoeg! 

 Houd het groepje bij elkaar en voer de opdrachten als groepje uit. 

Wilt u ervoor zorgen dat er geen materialen per ongeluk meegenomen worden? Is er iets kwijt of 

stuk, meld dit dan bij de beheerder, zodat dat de leskist weer aangevuld kan worden voor een 

volgende groep. 

Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat er een prettige sfeer is. U kunt daar als begeleider aan 

meehelpen. In een goede sfeer kunnen de kinderen veel leren van de boerderij en kunnen zij 

eventueel een goede band met de dieren opbouwen. Zo wordt het bezoek aan de 

kinderboerderij voor de kinderen een leuke ervaring.  

Alvast bedankt voor uw hulp en wij wensen u een heel gezellige dag! 

Vriendelijke groet, 

 

 

………………………………………….. & het NME-team van kinderboerderij Boerenvreugd  
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