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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Op de boerderij van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, 
spelen en werken over allerlei dingen die met de boerderij te maken hebben. Op de boerderij wonen 
veel verschillende dieren. Maar die wonen daar niet voor niets!  
De kinderen ontdekken welk voedsel van de boerderij komt en hoe het leven op de boerderij eruitziet. 
 
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen 
te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders 
weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

De boerderij in de supermarkt
De kinderen leren in dit thema dat bepaald voedsel, zoals eieren, yoghurt, kaas en groenten van de 
boerderij kunnen komen. Vraag uw kind ernaar als u samen in de supermarkt bent. Laat uw kind  
aanwijzen welke producten van de boerderij zouden kunnen komen. Staat dit misschien op de  
verpakking? Misschien een plaatje van een boerderijdier of de boerderij zelf. Kies samen iets lekkers 
uit dat van de boerderij komt.

De boerderij thuis
Kijk samen in de kast wat voor eten er in huis is, dat van de boerderij afkomstig kan zijn. Neem  
boerderijfiguren of plaatjes van boerderijdieren (eventueel samen tekenen) en ga samen het eten 
ordenen. Zet bijvoorbeeld al het eten dat bij de koe vandaan komt bij de koe. (De melk, de kaas,  
de vla, ...) Gebruik voor groentesoorten een afbeelding van de boer of de boerderij. Praat ook met  
uw kind over vlees dat van boerderijdieren komt.  
(De kip, de koe, ...) 

Boerderijspelletjes
Misschien heeft uw kind zelf speelgoed dat met de boerderij te maken heeft? Er zijn ontzettend veel 
spelletjes en speelgoed die te maken hebben met de boerderij, bijvoorbeeld Lego of Playmobil. Maar 
ook puzzels, memory’s of eenvoudige plastic boerderijdieren. Leen eens boerderijspeelgoed bij de 
Speel-o-theek of kijk eens bij de aanbiedingen bij supermarkten of drogisten naar spelletjes over de 
boerderij. Speel samen met uw kind. 
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Boerderijraadsels
Maak raadsels voor elkaar: Omschrijf iets dat bij de boerderij hoort, zonder het woord te noemen. 
Het is een ding waar de boer mee kan rijden. Het heeft grote wielen. De boer kan er zware dingen mee 
tillen of trekken. (De tractor.) Doe dit om de beurt. Denk aan woorden als: de kruiwagen, de schuur, 
het hooi en het hek.

De boerderij op internet
•  Zoek op YouTube op het woord boerderij. Er staat een grote variatie aan interessante filmpjes  

om samen naar te kijken.
•  Op www.zuivelonline.nl staat interessante informatie over de boerderij, met filmpjes en  

spelletjes. 

Samen lezen over de boerderij
• Het leven op de boerderij uit de serie Hoe? Wat? Waarom? Deltas Centrale Uitgeverij.
• Mijn fotoboek op de boerderij door L. Quellet. Uitgeverij Luister.  
• Plons! door Martin Waddell. Uitgeverij Lemniscaat. 
• Bertje Big door Peter Brouwers. Uitgeverij Clavis.

Thuisopdracht Op de boerderij 
Bij deze brief zit een werkblad. Het is een tekening van een stuk land waar een boerderij hoort te 
staan. Bespreek samen met uw kind wat ontbreekt op deze tekening. Maak samen de tekening af. U 
kunt er ook voor kiezen om plaatjes uit te knippen en op te plakken. Neem het werkblad mee naar 
school als het klaar is.
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Hier moet eigenlijk een boerderij staan. En wat hoort er nog meer bij? 
Maak de tekening af.


