
   
 
 

Lente op de boerderij 

Beste ouders en verzorgers, 
  
De lente is weer begonnen, natuurlijk 
hoort daar een nieuw thema bij. We zijn 
gestart met het thema ‘Lente op de boer-
derij’. We gaan werken met boerderijdie-
ren en geluiden. De kinderen mogen hok-
ken bouwen, experimenteren met verschil-
lende materialen, zoals voer, hooi en zand. 
En natuurlijk hoort hier ook een uitstapje 
naar de boerderij bij. Hier krijgen jullie 
t.z.t. meer informatie over via de juffen. 
Verder zullen we de komende tijd ook aan-
dacht besteden aan Pasen. Het Paasver-
haal zal verteld worden en er worden weer 
nieuwe liederen aangeleerd.  We hopen er 
een gezellig en fleurig thema van te ma-
ken.  
 
Vriendelijke groeten, 
de juffen 

Woordenschat:          

De boerderij, de boer, de boerin, de tractor,   

de koe, het paard, het varken, de hond, aaien, 

de kip, het kuiken, de geit, de vogel,               

het schaap, het kalf, het veulen, de big,         

het lam, de pup, het weiland, het hondenhok, 

de stal, het vogelnest, de boomstam.               

 

Wat hoor ik toch? 
 
 
 
 
 
 
 

Wat hoor ik toch 
Wat hoor ik toch 

Wat is dat voor een beest 
Ra, ra, ra, hoe heet dat beest 

Weet jij wel, wat dat is geweest 
Ra, ra, ra, hoe heet dat beest ? 

 
 

CD liedjes met een hoepeltje erom: CD2 nummer 19  

 
 

http://www.liedjeskist.nl/midi/hoepeltje/013 Wat hoor ik toch.MID
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjktPHH97DhAhVRY1AKHaGDCVAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Fboerderijdieren.html&psig=AOvVaw0l1sN529tlKMzkJkDgr6fP&ust=1554278154510849


 

Bijbelverhalen/Christelijk lied 
 

Bijbelverhalen:    

   
 2 vissen en 5 broden 
 Palmpasen 
 Pasen 
 
 
 

Christelijke lied:  
 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
 
Er is er Eén die op je let 
en die luistert naar ’t gebed 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet 

Mededelingen: 
 
• Voor de tijden van het inloopspreekuur 

van de JGZ: zie prikbord in de hal.  
 
• We hebben meivakantie van   
 maandag 29-04 t/m vrijdag 03-05. 
 
• 19 april zijn de kinderen vrij i.v.m.  
 Goede Vrijdag en op 22 april zijn de kin
-  deren vrij i.v.m. 2e Paasdag. 
 
• In week 19 hebben we de afsluiting van 

het thema ‘Lente op de boerderij’. 
 
• Er zijn weer nieuwe foto’s geüpload. 

Deze zijn te vinden onder volgende link:  
 www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl/fotoalbum 

 

 
 
 

Boekjes:  

• Bobbi op de kinderboerderij; Ingeborg 
Bijlsma, Monica Maas. 

• Bobbi in de lente; Monica Maas. 

• Boer Boris; Ted van Lieshout 

• Ik ben mijn moeder kwijt; Charlotte  
Dematons. (VVE-boekje) 

 

 

  

 

 

 

 


