
Op de boerderij! 
 

Het nieuwe thema voor alle kinderen tot 4 jaar is ‘op de boerderij!’. In deze nieuwsbrief leest u wat 
er de komende weken binnen het kindercentrum op het programma staat.  
 
Voorleesverhaal 
 

Boer Boris heeft een boerderij. Daar hoort 1 grote tractor bij.  
Daar rijdt hij mee over zijn land. Zie je de sporen in het zand? 
Boer Boris heeft een boerderij. Daar horen ook 2 schuren bij.  
In de ene wordt het graan bewaard. In de andere staat Knol, het paard.  
Welk kind zou er nou niet Boer Boris willen zijn?  
Hij heeft zijn eigen boerderij en kan lekker de hele dag rondrijden  
op zijn rode tractor. En er is ook nog zo veel te zien op de boerderij:  
ploegen, akkers met vogelverschrikkers erop, en natuurlijk heel veel dieren.  
Want behalve Knol het paard zijn er varkens, koeien, een klein kalfje, schapen,  
muizen en kippen. En alles kan worden geteld…  
 
Een greep uit de activiteiten binnen het thema:  
 

- Het boek ‘Boer Boris’ staat tijdens dit thema centraal. En boer Boris heeft heel veel verschillende 
dieren… Weten de kinderen alle dieren te benoemen? En kunnen ze al een beetje tellen? Want 
op iedere pagina staat een telopdracht.  

 

- De kinderen mogen bij de speelverdieping, die tot boerderij is omgetoverd, als boer en boerin op 
de foto; met kiel, boerenzakdoek, klompen en een pet op!   
 

- De kinderen leggen een parcours af waarbij voorwerpen van de boerderij mee worden 
genomen. Aan het eind van de activiteit krijgen ze als beloning een ‘boer- en 
boerinnendiploma’!  

 

- De kinderen bouwen met de blokken hokken voor de dieren; groot en klein. Weten de kinderen 
eigenlijk welke dieren er op de boerderij en welke dieren er in de dierentuin wonen?  

 

- De kinderen maken in kleine groepjes met verf en stempels gezamenlijk een boerderij. Wat zal 
de groep mooi worden met deze kunstwerken! 

 

- De kinderen gaan allerlei dieren knutselen:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Ze knutselen met watjes een schaapje.  
Wat voelt dat lekker zacht!  

- En beplakken met papier een koe. Welke kleur  
   worden de koeien? Vooral wit of vooral zwart?  
  Of misschien wel roze? Dat is raar! 

- Met verf en behulp van wattenstaafjes worden  
er varkens gemaakt.  

- En van klei,  kraaltjes en chenilledraad maken de  
kinderen een konijntje.  

- De jongste kinderen toveren met hun voetafdrukken  
   een konijntje tevoorschijn.  
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- De kinderen maken aan de hand van een voorbeeldje van verschillende vormen papier een 
tractor. Waar moeten de wielen? En waar moet het raam? 
 

- En na al dat harde werk hebben onze boeren en boerinnen honger gekregen…Tijd voor 
zelfgemaakte boerenkool met rookworst! En de kinderen helpen hierbij natuurlijk ook een 
handje mee.  

 

- O ja, en we gaan ook nog appeltaart maken, mmm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele woorden die op het kindercentrum aan bod komen en die u thuis kunt herhalen zijn:   
 

- Boer, boerderij, tractor, groot en klein, land, zand, schuur, hooi, knol, paard, vogel, 
vogelverschrikker, boontjes, koe- kalfje, zaaien, oogsten, akkers, prei, biet, boontjes, varkens, 
grond, modder. 

 

- De dierennamen, bouwen, hok, soort, bij elkaar horen. 
 

- Foto, boer, boerin, kiel, zakdoek, pet, klompen. 
 

- Klimmen, bukken, glijden, lopen. 
 

- Wei, groen, verdrietig, wagentje, rijden. 
 

- Oren, snorharen, ogen, neus, kop, lang, kort 
 

- Molen, wieken, boerderij.  
 

- Boter, ei, appel, suiker, kaneel, bakken, kneden, roeren, schillen 
 

- Aardappelen, boerenkool, melk, boter, zout, peper, rookworst, schillen, stampen, pan, koken 
 

- Tractor, wielen, raam, groot, klein, rond, cirkel, rechthoek, vierkant 
 
 

Kortom, het kindercentrum wordt omgetoverd tot boerderij… 
We hebben er heel veel zin in! 

 

Liedje: ‘Zo gaat de molen!’ 
 

(We maken hier op het kindercentrum  
een bewegingsspelletje van)   
 

Zo gaat de molen 
de molen, de molen 
zo gaat de molen 
de molen 
 

Zo gaan de wieken 
de wieken, de wieken 
zo gaan de wieken 
de wieken 
 
 

 

 

 

 

 

Liedje: ‘Klein paardje in de wei’ 
 

(We maken hier op het kindercentrum  
een bewegingsspelletje van)   
 

Er stond een klein verdrietig paardje 
Eenzaam in de groene wei. 
Het zou zo graag een wagentje hebben, 
En dat wagentje dat ben jij.  
Rijden, rijden rijden, in een wagentje.  
En als je dan niet rijden kan, dan draag ik je.  
Rijden, rijden rijden, in een wagentje.  
En als je dan niet rijden kan, dan draag ik je.  
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