
Liefste ouders, 

 

Hier zijn wij weer… Met een nieuwe planning en met een nieuw thema. De komende weken gaan wij samen met Anna op ontdekking op de 

boerderij. 

 

Wij starten het thema met een verhaaltje… 

Samen met Anna ontdekken wij ons nieuwe thema. Anna gaat samen met Leon naar de boerderij. Op de boerderij van boer Karel zijn er veel 

dieren. Er loopt een hondje, een poes, kippen en konijntjes. Boerin Siska vertelt Anna en Leon alles over de varkens. En boer Karel laat hun zien 

hoe hij de koeien melkt. Anna en Leon mogen zelfs een ritje maken op het paard! Zo’n dag op de boerderij is veel te vlug voorbij …  

Hieronder vinden jullie opnieuw een lijstje met leuke activiteitjes & filmpjes i.v.m. het thema. Heb je toevallig zelf een ‘boerderijdiertje’ thuis of in 

jullie buurt? Dan mag je gerust foto’s en/of filmpjes met ons delen! Veel plezier! 

Hebben jullie vraagjes, kunnen wij jullie ergens mee helpen? Stuur ons gerust een mailtje of berichtje! 

Veel liefs & draagzorg voor elkaar, 

de juffen van de Jules-klassen 

 

PS: de juffen missen jullie!!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weekplanning 

Activiteit Doel 

MAANDAG 18 mei 2020 

* Filmpje van de dag: Anna op de boerderij 
Luister naar het verhaaltje van Anna op de boerderij en maak 
kennis met ons nieuwe thema. 
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/_zboRudzESs 
 
Na het bekijken van het filmpje kunnen jullie volgende vraagjes 
stellen: 
- Waar gaan Anna, Leon en mama naar toe?  
Naar de boerderij van boer Karel. 
- Waarop mogen zij zitten? 
Op de tractor. 
- Welk geluid maakt de tractor? 
Broemmmm… 
- Van welk dier is Leon bang? 
Van Max de hond.  
- Welke dieren zijn er nog allemaal op de boerderij? 
Mama poes en haar jong, kippen, konijnen, koeien, varkens, 
paarden. 
- Wat eten de kippen? 
Wormen en graantjes. 
- Wat doet boer Karel met de koe? 
Aan de spenen trekken, koe melken. 
- Wat eten de varkens? 
Aardappelen en meel, lusten alles. 
- Wat mogen Anna & Leon doen met het paard? 
Een ritje maken. 
- Willen Anna & Leon naar huis? 
Neen, ze willen nog blijven. 
 
Extra: kleurplaten (bijlage 1a,1b, 1c & 1d) 
 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en maak kennis met het 
nieuwe thema. 
 
 
Vertel het verhaal na a.d.h.v. de vraagjes. 
 

* Vertelstenen 
- Wat heb je nodig? 
 Vijverstenen (doe-het-zelf-zaak), knutsellijm, schaar, verfborstel 

 
 
Maken van de vertelstenen. 

https://youtu.be/_zboRudzESs


- Werkwijze  
Was de stenen en laat goed drogen. Knip de prentjes (bijlage 2) 
uit met een schaar. Wrijf de steen in met de knutsellijm. Kleef er 
de prentjes op. Wrijf nu ook knutsellijm op de tekening. Zorg dat 
je de randjes goed vastlijmt. (Het is normaal dat de tekening wit 
wordt van de lijm). Laat alles nu goed drogen.   
Heb je dit materiaal niet, dan kan je ook gewoon de kaartjes 
uitknippen en op karton of blokjes hout kleven. 
- Hoe verloopt het spelletje 
Je kapoen kiest een vertelsteen en vertelt er iets over.  
Lukt dit vlot, dan mag je kapoen 2 vertelstenen nemen en verzint 
een verhaaltje met beide woorden. 
Verloopt ook dit heel vlot, dan kan je kapoen opzoek gaan naar 2 
stenen die bij elkaar passen en vertellen waarom. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
Vertellen over de vertelsteen. 
Een verhaaltje verzinnen over 2 vertelstenen. 
 
Twee stenen zoeken die bij elkaar passen en uitleggen 
waarom. 
 

DINSDAG 19 mei 2020 

* Filmpje van de dag: waarnemen van een hond 
Neem samen met juf Justine haar hondje Ollie waar. 
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/1ljFH_JmCbg 
 
Na het bekijken van het filmpje kunnen jullie de prent in bijlage 3 
nog eens samen bekijken. Stimuleer jullie kapoen om zoveel 
mogelijk zelf te verwoorden. 
 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en neem samen het hondje 
waar. 
 
Verwoorden van de kenmerken van een hond. 

* Puzzelen 
Maak een puzzel die jullie thuis hebben a.d.h.v. het stappenplan 
(dit kregen jullie in één van de vorige bundels). 
Of kleur de prenten uit bijlage 4a-b-c-d-e, knip deze in stukjes en 
maak zelf een puzzel. 

 
Puzzel maken a.d.h.v. een stappenplan. 
 
Prent kleuren, in stukjes knippen en puzzel maken. 

WOENSDAG 20 mei 2020  

* Filmpje van de dag: waarnemen van een paard 
Neem samen met juf Riet een paard waar. 
Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/fjNY7HhAmu8 
 
Na het bekijken van het filmpje kunnen jullie de prent in bijlage 5 
nog eens samen bekijken. Stimuleer jullie kapoen om zoveel 
mogelijk zelf te verwoorden 

 
Kijk aandachtig naar het filmpje en neem samen het hondje 
waar. 
 
Verwoorden van de kenmerken van een hond. 

https://youtu.be/1ljFH_JmCbg
https://youtu.be/fjNY7HhAmu8


* Domino: boerderij 
Knipt de kaartjes uit bijlage 6a-b-c zo uit: 

 
Een spel Domino gaat als volgt. De spelers ontvangen een gelijk 
aantal dominokaartjes die geheim gehouden worden voor andere 
spelers. Wanneer een speler aan de beurt is, mag hij ergens een 
kaartje aanleggen. Hierbij moet de prent van de kant die tegen 
elkaar geschoven wordt, gelijk zijn. Wanneer hij niet kan 
aanleggen, moet hij een steen bijtrekken. Wie als eerste al zijn  

 
Kaartjes uitknippen. Bespreken wat er op de kaartjes staat. 
 
 
 
 
 
 
Domino blokjes gelijk verdelen. Aandachtig het spel 
meevolgen. Zich aan de afspraken houden.  
 
 
 
 
 

DONDERDAG 21 mei 2020 – VRIJDAG 22 mei 2020 HEMELVAART WEEKEND 

 Geniet van het verlengde weekend! 
 

Hieronder vinden jullie nog een link naar de Bibaboerderij: 
https://www.youtube.com/channel/UCIZYsPOqvTlolYxF0WVuq1w 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCIZYsPOqvTlolYxF0WVuq1w


  Bijlage 1a



Bijlage 1b 

 



Bijlage 1c 

 

  



Bijlage 1d 

  



Bijlage 2 

 

 
    

 

   
   

 

  
 

 

 
  

  

  
 

 

 

 

  



Bijlage 3 

 



Bijlage 4a 

 



Bijlage 4b 

 



Bijlage 4c 

 



 

Bijlage 4d 

 

  



Bijlage 4e 

 

 



Bijlage 5 

  



Bijlage 6a 

 



Bijlage 6b 

  



Bijlage 6c 

 


