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IVN voert in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en Valente 

het project Huisje Boompje Beestje uit. Met als doel het welzijn van 

kinderen in de opvang te vergroten door natuur dichterbij te brengen.  

Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het 

zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt 

dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. De Hogeschool 

Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen ondertussen 

onderzoek naar het effect van groene interventies. 

 

Samen 

IVN realiseert in co-creatie met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete 

activiteiten. Op verschillende locaties wordt gekozen voor spelen in het groen, contact met dieren 

en/of werken in een moestuin. IVN heeft een vrijwilligersaanpak ontwikkeld, die gericht is op het 

samen met vrijwilligers vormgeven van de plannen en uitvoering van activiteiten. 

 

Maatwerk 

Het programma wat nu voor u ligt geeft u in de periode maart/april tot en met 

oktober/november handvaten voor een wekelijkse activiteit van ongeveer 1 tot 1,5 uur voor 

kinderen van 6-12 jaar. Het is mooi in deze ongeveer 9 maanden de verschillende seizoenen met 

elkaar te beleven en ervaren. Door moestuinieren zien de kinderen onder hun handen iets 

groeien en leren er voor te zorgen. Natuurspelen zorgt voor een andere manier van vrij spelen en 

leren kijken naar de natuur.  

Het is natuurlijk aan een eventuele enthousiaste IVN vrijwilliger om dit programma nog meer op 

maat te maken voor uw locatie. Kijk ook bij de vrijwiligersaanpak op de website.  

Het is niet erg als er een paar keer een week uitvalt door slechte weersomstandigheden of 

vakantie, daar is rekening mee gehouden in de opzet, sla dan dus geen activiteit over maar ga 

verder waar je gebleven was.  

Alle lessen zijn opgebouwd uit een binnenkomer als startspelletje, een gedeelte met 

moestuinieren en een onderdeel natuurspelen. 

 

Benodigdheden 

 Een IVN moestuinpakket twv € 88,- 

- m2 Moestuinbak van FSC hout 

- 1 IVN geplastificeerde zaaikalender 

- 9 soorten zaden van Bolster (Tuinboon, Rijsdoperwt, Komkommer, Rucola. Spinazie, Radijs, 

Rode biet, Zomerwortel, Cherrytomaat) 

- 9 Bamboe plantenlabels, 1 Pootstok en 1 Schepje 

 Enkele zakken biologische moestuinaarde, bijvoorbeeld Bio-Kultura  

 Huisje Boompje Beestje Doebox en rugzakje Vera en/of Robin. De doe-box is op aanvraag 

geleverd en de rugzakjes zijn verstrekt bij uitvoering van het project 

Huisje Boompje Beestje activiteitenprogramma 

ism WFFR 

https://www.ivn.nl/huisjeboompjebeestje/onderzoek
https://www.ivn.nl/huisjeboompjebeestje/vrijwilligersaanpak
https://www.ivn.nl/huisjeboompjebeestje/vrijwilligersaanpak
https://winkel.ivn.nl/moestuinpakket.html
https://www.bio-kultura.nl/?gclid=EAIaIQobChMIoN-g74-S6QIVj-F3Ch2rrQDhEAAYASAAEgJMtfD_BwE


 
 

 Moestuinboekje voor ieder kind, te downloaden van de IVN website 

 Buitenruimte buiten voor moestuinbak en kruidenbakken (binnen de locatie) 

 Keuken 

 Werkbudget € 150,- tot € 250 ,- voor materialen en supermarktboodschappen zoals: 

o gieters, schop, harkjes, kiembakken, kruidenbakken 

o materialen voor tijdens de activiteit 
 

 

Huisje Boompje Beestje Doebox 
 

Boeken 

5 x Vera de Vlinder natuurboek 

5 x Robin de Roodborst natuurboek 

1 x Het bosboek van Jo Schofield & Fiona Danks 

1 x prentenboek De moestuin van Sophie van Gerda Muller 

 

Materialen 

8 x loeppot 

4 x steelloep 

10 x spiegeltje 

2 x insectenzuigpot 

4 x handschepje 

 

Zoekkaarten 

3 x IVN Bodemdiertjes 

2 x IVN Beestjes op bloemen 

2 x IVN Diersporen 

2 x IVN Paddenstoelen 

2 x IVN Waterdiertjes 

 

Handpoppen 

1 x rups 

1 x vlinder 

1  x egel 

 
  

Huisje Boompje Beestje Rugzakjes 
In ieder rugzakje zit: 

 Loeppotje 

 Zoekkaart bodemdiertjes 

 Zakje tuinkers 

 Zakje bonen 

 Spiegeltje 

 Steelloep 

 Zoekkaart Beestjes op bloemen, diersporen, 

waterdiertjes 

 Eigen activiteitenboekje 

Vera de Vlinder 0-6 jaar 

Robin de Roodborst 7-12 jaar 

 Handpop Vlinder (0-6jr) 

 
  

https://www.ivn.nl/huisjeboompjebeestje/materialen


 
 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 

1. Kennismaken, klussen & kiemen tuinkers     7 

2. Tomaatjes ontdekken & moestuinbak klaar    9 

3. Zonnebloem en mais voorzaaien & natuurschatten 11 

4. Kruiden ontdekken & kruidenbakken maken  13 

5. Wortel – stengel – blad - bloem – vrucht   15 

6. Wortels en knollen & plantenstekers maken  17 

7. Uitplanten tomaat & bloemenparfum maken  19 

8. Courgette & bloemen en bijen    21 

Zomer 

9. Aardbeien & natuurpaden maken    23 

10. Sperzieboon en kiemproef & bonenschilderijtjes   25 

11. Bonen proeven & mozaïek     27 

12. Sla zaaien & grassen en bloemen    29 

13. Rucola zaaien & blote voeten    31 

14. Kruidenboter maken & bloemen bewaren   33 

15. Kleuren zoeken & goudsbloem    35 

16. Kruidenwater & geurzakjes maken    37 

17. Sperziebonen oogsten & heksensoep   39 

18. Salade maken & watertekeningen    41 

19. Natuurarmbanden & schaduwkunstwerk   43 

20. Stoepplanten, bloemennamen & kaartje maken  45 

Nazomer/Najaar 

21. Fruitijsjes & bodem- en schaduwdieren   47  

22. Oogstfeestje & natuurvoelbox    49 

23. Appels proeven & wormenhotel    51 

24. Pompoensoep & natuuralfabet    53 

25. Bloembollen planten & bladzoekertje   55 

26. Knoflook planten & herfstkunstwerk   57 

27. Trofeestok & boompje verwisselen    59 

28. Winterklaar maken, compost & groentespiesjes  61 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Moestuinieren & natuurspelen 

ism WFFR 
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Indeling moestuinbak & kruidenbakken 

Groenten 

 Tomaat 

 Mais 

 Spinazie 

 Wortel 

 Biet 

 Radijs 

 Courgette* 

 Aardbeien * 

 Sperzieboon 

 Sla 

 Rucola 

 

*kan ook in aparte pot 

Bloemen 

 Zonnebloem 

 Goudsbloem 

Kruiden 

 Tuinkers 

 Peterselie 

 Dille  

 Bieslook 

 Munt 

 Tijm/koriander 

 Rozemarijn 
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Bij de eerste moestuinactiviteit ligt de aandacht bij het leren kennen van de kinderen en het ontdekken 

van zaden en het laten kiemen van tuinkers. We gaan de moestuinbak opbouwen en vullen met 

moestuingrond.  

 

Binnenkomer 

Doe alsof… 

Laat de kinderen en iedere 

begeleider een lievelingsdier 

uitbeelden. Denk aan: de 

manier van bewegen (rennen, 

vliegen, zwemmen), geluiden 

die het dier maakt en de 

manier van bijvoorbeeld eten. De andere kinderen 

raden welk dier er wordt uitgebeeld. Zo leer je elkaar 

een beetje kennen. Het spel wordt moeilijker door: 

- Een vogelsoort of insect te kiezen. Dieren uit de 

categorie dierentuin, boerderij of huisdier worden 

namelijk vaak gekozen en zijn gemakkelijker te raden.  

- Tijdens het uitbeelden geen geluid te maken.  

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

In de wereld zijn allerlei levende en niet levende 

‘dingen’. Bijvoorbeeld een steen, een knuffeldier, een 

echt dier en een plant. Wat hebben deze nodig om te 

groeien? Hebben ze zelf al eens iets laten groeien? 

(Hoe) groei je eigenlijk zelf? We inspecteren samen de 

moestuinbak pakket en maken een plan van aanpak.   
 

Stap 2. Moestuinieren 

Inrichten moestuinbak 

Vertel de kinderen dat we vandaag de moestuinbak gaan maken en gaan proberen om zelf zaden 

te laten ontkiemen. Dat doen we met tuinkers in (breekbare!) eitjes die we laten kiemen. Die gaan 

we voorzaaien. Eerst gaan we aan de slag met de moestuinbak. Bekijk samen de handleiding van 

het pakket en zet het samen in elkaar. Je kunt het zo inrichten dat ieder een deel doet. Als het 

geraamte staat en eventueel het worteldoek is bevestigd is er al een grote stap gemaakt. Het 

verder afmaken en vullen met tuinaarde kan ook volgende week. Kijk welke plek het beste is voor 

de moestuinbak. 

 

 

  

1. Kennismaken, klussen & kiemen tuinkers 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Bouwpakket moestuinbak 

 Zak moestuinaarde  

 Nietmachine om worteldoek te 

bevestigen 

 5 harkjes  

 5 schepjes 

 Paar gieters 

 Schop 

 10 halve eitjes en eierdoosjes om 

voor te zaaien 

 Keukenpapier of watten 

 Tuinkers 
 
Gebruik ook: 
o Doeboekje Vera en Robin : 

Tuinkers laten groeien 
Doeboekje Vera: 
Voorleesverhaal 

o Doebox materialen: Schepjes 
 
 

TIP 

Zoek buiten met een paar 

grotere kinderen een paar 

dunne takken voor 

toekomstige klimplanten 

zoals bonen en tomaten! 
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Voorzaaien 

Kinderen gaan in groepjes van 2 aan de slag (bijvoorbeeld een jong kind samen met een ouder 

kind). Vul de eierdoosjes of halve eierschalen met een beetje aarde. Je kunt ook een laagje watten 

gebruiken. Strooi er tuinkerszaadjes over. Zorg dat alles vochtig blijft. Eens kijken of we volgende 

week tuinkers kunnen eten. Kijk elke dag even of je al iets ziet veranderen.  

Voorzaaien doe je binnen, in potjes, eitjes of eierdoosjes. Deze zet je in een kas of op de 

vensterbank. Daar geef je de plantjes precies genoeg licht, voeding en warmte om goed op te 

groeien. Net zo lang tot ze sterk en groot genoeg zijn om buiten in je bak te planten.  

 

Stap 3. Natuurspelen 

Mocht er bij deze eerste samenkomst nog tijd over zijn, dan kan er een stukje voorgelezen 

worden uit het boek De moestuin van Sophie.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen we volgende week allemaal doen?  
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Deze week gaan we de moestuinbak verder afmaken en tomatenzaadjes op twee manieren voorzaaien. 

Natuurlijk gaan we kijken hoe het met onze tuinkers is gegaan. 

 

Binnenkomer 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 

De begeleider zegt: “ik zie, ik 

zie, wat jij niet ziet en het is… 

“. Meestal wordt er dan een 

kleur genoemd. Je kunt de zin 

ook op een andere manier 

afmaken, bijvoorbeeld: 

- Ruw/glad 

- Hoog/laag 

- Groot/klein 

- Vierkant/rond/rechthoekig/driehoekig 

- Een boom/plant/bloem (de kinderen moeten dan 

raden welke boom/plant/bloem bedoeld wordt. 

Kennen ze de naam?) Leuk om tegenstellingen en 

vormen te gebruiken. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp kort terug op de vorige bijeenkomst en kijk hoe 

het met de tuinkers en de moestuinbak gaat. Hoe 

staat alles er bij? Moet er water gegeven worden? Kan 

je de tuinkers al eten? Maak dan eventueel toastjes 

met tuinkers, citroen en suiker. 

 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Tomaten ontdekken 

Een groepje van 2-3 kinderen helpt met het checken van de moestuinbak. Is hij helemaal klaar en 

gevuld met moestuinaarde? Maak hem eventueel af. Laat de kinderen ontdekken dat de zaadjes 

die je kan kopen om tomaten te kweken, natuurlijk ook in tomaten zelf zitten. We maken 

tweetallen van een ouder kind en een jonger kind. Het oudere kind mag de tomaat open snijden 

en het jongere kind mag voorzichtig de zaadjes eruit scheppen. Zaai de tomatenzaadjes ongeveer 

een halve centimeter onder de grond in de kiembak. Leg 2 á 3 zaadjes in het potje, dan is de kans 

groter dat er eentje opkomt. De regel is: 2x zo diep zaaien als het zaadje groot is. In de andere 

helft van de kiembak kun je de tomatenzaadjes uit het zakje zaaien. Markeer welke helft zaadjes 

uit een zakje zijn en welke uit een tomaat zelf. Leuk om te ontdekken welke het beter doet! Zorg 

voor een temperatuur van ongeveer 20-22 graden.  

2. Tomaatjes ontdekken & moestuinbak klaar 

2 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Beetje moestuinaarde  

 Paar gieters 

 Cherry tomaatjes of trostomaten 

 4 mesjes  

 4 kleine lepeltjes 

 Tomatenzaadjes  

 Potje dat je kan sluiten met beetje 
water 

 ½ Kiembak voor tomatenzaadjes 
uit een zakje 

 ½  Kiembak voor tomatenzaadjes 

uit tomaten zelf 

 Eventueel halve wc-rolletjes (zie 
tip) 

 
Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Tomaat 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Schatkist maken 
o Doebox materialen: Schepjes 

 

TIP 
Eet de rest van de tomaten 

na het lepelen van de 

zaden lekker op met een 

beetje olijfolie! 

Je kan ook potjes maken 

van halve wc-rolletjes, dan 

kan elk kind zijn eigen 

‘potje’ in de gaten houden 
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Praat met de kinderen over een goede plek om de deze eerste kiembak met tomatenzaadjes 

neer te zetten. Zorg dat de grond goed vochtig blijft. En… tomaten kiemen het best in het donker. 

Je zou dus een doek over de kiembak heen kunnen doen. Maar let op: zodra de eerste zaailingen 

boven de grond komen, moet de doek er wel af! Plantjes hebben licht nodig. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Schatkist maken 

Maak je eigen schatkist (zie Doeboekjes). Hierin kan je allerlei spulletjes uit de natuur verzamelen. 

Gebruik bijvoorbeeld een oude schoenendoos of kartonnen doos van de supermarkt en versier 

hem met blaadjes, takjes en bloemetjes uit de buurt.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Heb je in het moestuinboekje gekeken bij tomaat? En heb je al een natuurschat in je nieuwe 

natuurschatkist gedaan? Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?   
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Vandaag gaan we twee nieuwe soorten planten voorzaaien. Een bloem en een groente. Ook gaan we 

verder met de natuurschatkist. 

 

Binnenkomer 

Pictionary 

De begeleider tekent op 

papier een (natuur)voorwerp/ 

dier/plant. De kinderen 

moeten proberen te raden 

wat er op papier komt. Te 

denken valt aan: wolk, muis, 

boom, narcis enz. Je maakt 

het moeilijker door iets te tekenen wat niet tastbaar is, 

bijvoorbeeld zomer of storm. Je kunt, als de kinderen 

dit aan kunnen, afspreken dat diegene die het 

antwoord goed heeft, daarna mag tekenen. Fluister het 

kind in wat hij/zij moet tekenen. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Hoe gaat het met de verschillende tomaten 

zaadjes? Zie je verschil? Kunnen we de tuinkers al eten? 

Maak dan eventueel toastjes met tuinkers, citroen en 

suiker. 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Laat de voorbeelden zien van een maiskolf en 

zonnebloem. Tel eens hoeveel zaadjes er ongeveer inzitten. Laat de kinderen de zaadjes goed 

bekijken en voelen. Je kunt de zaadjes ook in een loeppotje bekijken. Je kunt ook een blikje mais 

en klein zakje zonnebloempitten meenemen en laten proeven en bekijken. Vul de kiembak met 

moestuinaarde. Stop de maiszaden 10 centimeter uit elkaar in de kiembak. Doe hetzelfde met de 

zonnebloemzaden.  

 

 

 

 

 

3. Zonnebloem en mais zaaien & natuurschatten verzamelen 

Wat heb je nodig? 

 Moestuinaarde  

 Paar gieters 

 Maiszaad en zonnebloemzaad 

uit een zakje 

 ½ Kiembak voor mais uit een 
zakje 

 ½ Kiembak voor  

zonnebloempitten uit een zakje 

 Een maïskolf en zonnebloem als 
voorbeeld (of een foto) 

 Blikje maïs en zakje 

zonnebloempitten om te 
proeven 

 Voor de tuinkers: toastjes, 
citroen en suiker 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Zonnebloem  
o Doeboekje Vera en Robin:  

Zonnebloem planten 
Natuurverzameling 

o Doebox materialen:   
Loep(potje) 

 

WIST JE DAT? 

Elke maiskorrel en 

zonnebloempit een zaadje 

is waar weer een nieuwe 

plant  

uit kan groeien? 
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Stap 3. Natuurspelen 

Schatkist vullen 

Vorige keer hebben we een schatkist gemaakt. Loop eens een rondje buiten en kijk welke 

schatten je kunt vinden. Verzamelen wat je opvalt en wat je mooi vindt. Lekker even naar buiten! 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Eventueel kun je buiten op zoek naar beestjes met de zoekkaart beestjes op bloemen en 

bodemdiertjes. Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Heb je nog in het 

moestuinboekje gekeken bij Zonnebloem?  
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Vandaag staat in het teken van kruiden. We gaan verschillende kruiden proeven, ruiken, raden en 

opeten. Vervolgens gaan we peterselie, dille en/of bieslook zaaien.  

 

Binnenkomer 

Kruidenwereld 

Als de kinderen binnenkomen 

kunnen ze 3 verschillende  

kruiden ruiken (met hun neus 

en aan hun vingers). Doe ze 

hiervoor een blinddoek om 

en laat ze wat blaadjes in hun 

hand kneuzen. Wat ruiken ze? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week. Weet iemand het nog? En 

hoe gaat het met de zaailingen? Kunnen de 

tomatenplantjes al uitgezet worden in de 

moestuinbak? Hoe gaat het met de mais en 

zonnebloem? 

 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Kruiden ontdekken 

Laat de kinderen de verschillende kruiden zien en voelen. Laat ze eraan ruiken en vraag wat ze 

van de geuren vinden. Welke ruikt lekker? Welke ruikt niet zo lekker? Nodig de kinderen 

vervolgens uit om de kruiden één voor één te proeven zonder blinddoek. Welk kruid vind jij 

lekker? Welke vind jij minder lekker? De kinderen die niet willen, kunnen helpen kiezen welk kruid 

geproefd moet worden. Je kan er ook een klein ‘wedstrijdje’  van maken – voor elk goed geproefd 

kruid een punt – maar dat hoeft natuurlijk niet. Vertel ook dat als je wil dat het kruid doorgroeit, 

het altijd belangrijk is om niet alle blaadjes te plukken.   

 

  

4. Kruiden ontdekken & kruidenbakken maken 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 3 Biologische kruiden, liefst in 

pot met grond, zoals: munt, 

koriander, tijm of rozemarijn 

 Paar potten of bakken om de 
kruiden in te zetten. 

 2-3 blinddoeken (of theedoeken)  

 Zaadjes peterselie, dille en/of 
bieslook 

 Kiembak of eierdoosje voor de 
kruidenzaadjes 

 Beetje moestuinaarde 

 
Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Peterselie 

 

TIP 

Je kunt ook thee trekken 

van munt en lekker samen 

opdrinken. 

 

WIST JE DAT?  

Veel kruiden al duizenden 

jaren worden gegeten? 
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Stap 3. Natuurspelen 

Kruidenbakken maken 

Kijk of je met de langwerpige plantbakken een leuk geheel kan maken als een ladder of 

zet op een andere manier de potten of bakken zo bij elkaar dat er een leuk 

kruidenhoekje ontstaat. Kijk of je de taken kunt verdelen tussen kleine groepjes kinderen 

en een begeleider.  

Zet de kruiden uit potjes in de kruidenbakken of potten. Haal de plantjes uit de plastic 

potjes, voeg wat moestuingrond toe en geef voldoende water. Houd een bak over voor zaaien. 

Zaai in die pot of bak de kruiden waar je nog zaadjes van hebt (dille, peterselie, bieslook etc.) 

 

Tip: Munt is een woekeraar, die de hele bak kan overnemen, let daarop bij het kiezen van een bak 

of pot.  

 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en ben je 

misschien nog iets tegengekomen voor in de natuurschatkist? Of willen jullie nog een stukje lezen 

uit het voorleesboek? 
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We gaan met de kinderen ontdekken wat je allemaal kan eten van een plant. We gaan van elk eetbaar 

deel van een plant iets zaaien. Tot slot gaan we al deze delen van verschillende planten ook proeven. 

 

Binnenkomer 

Naar vogels luisteren 

Elke vogel maakt een ander 

geluid. Kun je verschillende 

geluiden herkennen? Ga eens 

lekker zitten en luister goed. 

Tel de verschillende geluiden 

maar eens. Kun je ze nadoen? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug en vraag de 

kinderen wat er vorige keer 

gedaan en ontdekt is. Check 

samen de zaailingen. Geef 

alle plantjes samen water. Wat kan er verplant 

worden? En wat kan er uitgedund worden? 

 

Stap 2. Natuurspelen 

Groenten- en fruitquiz en proeverij 

Begin de middag met een paar Quizvragen.  
 

Quizvragen - Waar of Niet waar  

 Tomaten zijn fruit  - Niet waar - Een tomaat is een groente. Wel is het de vrucht van een plant. Alles wat 

hartig is, noemen we in principe groente. Dat wat zoet is, noemen we fruit. 

 Erwten groeien onder de grond  - Niet waar - Zij groeien boven de grond, in bonen/peulen. 

 Een komkommer is rood -  Niet waar - Een komkommer is groen 

 Een paprika is groen  -  Waar - En kan ook geel, rood en oranje zijn. 

 Een wortel groeit aan een boom  - Niet waar - Het groeit onder de grond. 

 Sla zijn de bladeren van een plant  - Waar - de bladeren groeien in een kring dicht op elkaar (rozet) 

 Een ui is een bol  - Waar - Een ui heeft rokken net als veel bloembollen in tegenstelling tot een aardappel die 

wel een knol is. 

 Mais is een gras  -  Waar - Alle granen (waar ook maïs onder valt) zijn grassen. Maar: niet alle grassen zijn 

granen! Let maar op, straks als de maïs bloeit zie je duidelijk dat het een gras is. 

 

Laat dan de groenten (komkommer, tomaat, wortel, witlof of blaadjes sla) zien en nodig de 

kinderen uit om te proeven. Welke delen van welke plant eten we nu eigenlijk? Vraag de kinderen 

wat ze van de groenten vonden. Vraag de kinderen naar andere groentes die ze graag eten. 

Misschien kunnen we die ook zaaien in de bak?  

5. Wortel – stengel – blad - bloem - vrucht 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Stukjes komkommer, tomaat, 
gekookte biet, witlof of blaadjes 
sla 

 Quizvragen 

 Bieten, spinazie- en 
goudsbloemzaden 

 Moestuinaarde 

 Kiembak of eierdoosje 

 Groot vel (A3 of A2) om 
afbeelding (maken) van de 
moestuinbak of tuinplan 
uitprinten (IVN website) 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: spinazie, wortel 
o Doeboekje Vera en Robin: Naar 

vogels luisteren 
o Doebox materialen: 

Schepjes 

OOK LEUK  
Neem bij een groep met 

oudere kinderen een (liefst 

bloeiende) plant mee en 

vertel de opbouw van de 

meeste planten (wortel, 

stengel, blad, bloem, 

vrucht). 

 

TIP  

Kies bij de quiz enkele van 

de vragen op basis van de 

leeftijd van de kinderen. 
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Stap 3. Moestuinieren 

We gaan nu plantjes zaaien waarvan verschillende delen eetbaar zijn (blad, wortel en bloem) in 

de moestuinbak (of in een pot). Dit zijn biet, goudsbloem en spinazie. Welk onderdeel eet je van 

een biet? Welk van een goudsbloem? Welke van spinazie? De biet, spinazie en goudsbloem kan je 

meteen zaaien in de moestuinbak. 

 

Verder kan je op een groot vel de moestuinbak natekenen en met de kinderen bespreken wat we 

waar gaan uitplanten. Wat hebben we al staan in de kruidenbakken en moestuinbak? 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik moestuinboekje en vul eventueel de 

natuurschatkist aan. 

 

 

Tip: download het tuinplan van  

de IVN-website en teken het in 
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Vanmiddag gaan we weer een nieuwe groenten zaaien. Wortels en knollen!  Ook gaan we 

plantenstekers maken, zodat we weten wat we waar hebben staan in de moestuinbak. 

 

 

Binnenkomer 

Bomen voelen  

Ontdek bomen in de buurt 

of een park in de buurt met 

de blinddoeken (je kunt ook 

theedoeken pakken als 

blinddoek) Laat ze bomen 

geblinddoekt voelen. Ze 

kunnen ook elkaar (ene kind 

wel en het andere kind niet 

geblinddoekt) leiden naar verschillende bomen! Kun 

je daarna ontdekken welke boom je hebt gevoeld? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Kijk samen hoe het met alle plantjes gaat. 

Welke zaailingen kunnen al verhuizen naar de 

moestuinbak?  Geef samen de plantjes water.  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Laat de kinderen eerst wat wortels, gekookte bietjes 

of radijs proeven. Vraag of de kinderen nog weten 

wat ze vorige week hebben geproefd (wortel, witlof, 

tomaat, sla en komkommer). Hoe smaakt wortel? 

Herkennen jullie de biet nog? Wat vinden jullie van de 

radijs? Anders? Lekkerder? Pak het vel met de 

afbeelding van de moestuinbak er weer bij. Wat 

hebben we nu ook alweer waar geplant of gezaaid?  

 

Wortels worden vaak geplaagd door de wortelvlieg die er eitjes in wil leggen. Maar...deze kan de 

wortels niet goed ruiken door de sterke geur van bijvoorbeeld Afrikaantjes. Zaai de worteltjes dus 

bij voorkeur naast Afrikaantjes. Het is heel fijn zaad. Meng het eerst met een beetje zand uit de 

zandbak, dan zie je beter waar je gezaaid hebt. Strooi het, heel dun, op de aarde in 2 kleine rijtjes 

per vak en dek toe met een heel klein beetje tuinaarde.  

6. Wortels en knollen & plantenstekers maken 

Wat heb je nodig? 

 Blinddoek of theedoek (1 per 2-tal) 

 Stukjes wortel, gekookte biet en 
radijs  

 De afbeelding van de moestuinbak 

 Wortel, bieten en radijszaad 

 Paar plantjes Afrikaantjes of 
Afrikaantjes zaad 

 Kiembak of eierdoosje 
 

Stekertjes 

 Lange satéprikkers  

 Memo-kaarten  

 Watervaste stiften / pennen 

 Witte  memo-kaarten  om op te 
tekenen/kleuren  

 Lijm 
Bamboestekertjes uit t moetsuinpakket 
of koop plastic stekertjes 
 
Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: wortel, radijs, biet 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Boombasten voelen 
o Doebox materialen: 

Spiegeltjes 
Zoekkaarten 
Loeppotjes 
Boeken 
 

WIST JE DAT? 

Wortelvliegen zijn dol op 

wortels. Ze leggen eitjes 

aan de bovenkant van de 

wortel. De larven die uit de 

eitjes komen, boren 

daarna gangen door de 

wortel. 
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De radijs zaai je in rijen op 1 cm diepte en minimaal 5-10 cm afstand van elkaar direct in de 

moestuinbak. Voor de bieten prik met je vinger 9 gaatjes van 1 tot 1,5 cm diep. Doe in elk gaatje 2 

zaadjes en druk ze dan voorzichtig dicht. Giet nog een beetje water op de plek van de gaatjes. 

Om niet te vergeten wat je gezaaid hebt, zet je er een meteen een naambordje bij. We gaan 

daarom nu mooie plantenstekertjes maken. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Stekertjes knutselen  

We beginnen met de plantenstekers. Maak van saté prikkers, memokaarten en stiften mooie 

naambordjes. Welke groenten hebben we al gezaaid en waar staan die? Vraag elk kind een 

stekertje te maken voor een van de kruiden die in de kruidenbakken staan en van de groenten en 

zaailingen die we al hebben staan. Dit is vooral leuk voor de wat oudere kinderen die al goed 

kunnen schrijven. De kinderen kunnen natuurlijk ook het kruid natekenen en dat op het stekertje 

plakken (met de naam erbij). Zet de stekertjes bij de juiste plantjes en zaadjes. Maak voor de 

zekerheid ook stekertjes van bamboe of plastic, die blijven langer staan. 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten 

Herinner de kinderen aan de moestuinbak en de verschillende plantjes die we nu al hebben 

(voor)gezaaid. En nodig hen uit om volgende week weer te komen!  
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Vandaag gaan we de voorgezaaide mais, zonnebloem en tomaat uitplanten en laten we onze neuzen 

werken door aan bloemen te gaan ruiken. We maken zelfs een bloemenparfum. 

 

Binnenkomer 

Doe als een dier 

De leidster of een kind beeldt 

een dier uit. Denk aan: de 

manier van bewegen (rennen, 

vliegen, zwemmen), geluiden 

die het dier maakt en de 

manier van bijvoorbeeld eten. 

De andere kinderen raden 

welk dier er wordt uitgebeeld. Het spel wordt 

moeilijker door: 

- Een vogelsoort of insect te kiezen. Dieren uit de 

categorie dierentuin, boerderij of huisdier worden 

namelijk vaak gekozen en zijn gemakkelijker te raden.  

- Tijdens het uitbeelden geen geluid te maken. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen  

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Check samen alle plantjes in de tuin. Welke 

plantjes hebben water nodig? Geef samen de plantjes 

water.  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Zoek een zonnig plekje voor de tomatenplantjes in de 

moestuinbak. Tomaat heeft zon en warmte nodig dus die mag nu pas naar buiten (na IJsheiligen, 

11 t/m 14 mei). Zet een stok van minimaal 1 meter bij ieder tomatenplantje. Tomatenplanten 

worden groot en dan kun je ze opbinden. De stokken hebben jullie wellicht de eerste les al 

gezocht. De mais heeft een stevige stengel van zichzelf, daar hoeft geen stok bij. Zonnebloemen 

heb je in verschillende soorten, van groot tot klein. Meestal is een stok niet nodig, maar houd het 

in de gaten. 

 

Haal de gekweekte plantjes mais, zonnebloem en tomaat voorzichtig uit de potjes met de 

kinderen. Let op dat je de worteltjes ervan niet beschadigt (goed begeleiden). Zet ze over in de 

moestuinbak of in grote potten of in de tuin in de volle grond. Geef tenslotte alles goed water, 

zodat de worteltjes van de plantjes zich goed kunnen hechten op hun nieuwe plek. 

 

7. Uitplanten tomaat & bloemenparfum maken 

Wat heb je nodig? 

 Moestuinaarde  

 5 schepjes (uit de doe-box) 

 Paar gieters 

 Grote schep 
Potten om de overgebleven 
planten in te verpotten. Deze 
mogen de kinderen mee nemen 
om zelf te verzorgen. 

 Paar lege glazen potjes voor de 
bloemenparfum 

 Fles water 

 Een lepel 

 Grote stokken van 1 meter 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje 
o Doeboekje Vera: 

Bloesem ruiken 
o Doeboekje Robin: 

Bloemenparfum maken 
 
 
 

TIP  

Geef de kinderen een 

eigen tomatenplantje mee. 

Zorg voor voldoende 

potten en potgrond om de 

plantjes in te zetten.  

 



 

20 
 

 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Bloesem ruiken en bloemenparfum maken 

In de lente staan veel bomen, struiken en planten in bloei. Vooral bloesem ruikt vaak heerlijk 

zoet. Ga samen naar buiten om te ruiken. Soms helpt het om een boom of struik wat te bewegen, 

dan komt er meer geur vrij. Je kunt er ook parfum van maken. Pluk een beetje bloesem (of 

andere geurende bloemen) en doe deze in een bakje of potje met wat water. Roer de bloemen 

door het water en wacht even. Ruikt het al lekker?  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en kijk of er nog 

iets in je natuurschatkist kan. Bekijk ook eens de schatten van een ander.  
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Vanmiddag gaan we weer een nieuwe groente zaaien. Courgettes!  Ook gaan we deze groente 

onderzoeken en proeven. We gaan ook beter kijken naar planten en bloemen en hun vliegende 

bezoekers. 

 

Binnenkomer 

Planten en bloemen voelen 

In het park, de berm of de 

binnentuin groeit en bloeit 

van alles. Ga samen op pad 

om bloemen en planten te 

voelen. Voel zelf eerst aan 

de bladeren van een plant of 

aai de bloem. Stimuleer het kind om hetzelfde te 

doen. Pas wel op met stekelplanten zoals de braam 

en de distel en prikplanten als de brandnetel. Of 

neem een aantal verschillende planten die bijzonder 

zijn om te voelen mee naar de locatie. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op de ervaringen van vorige week. Check 

samen hoe het met alle plantjes gaat. Kunnen de 

zaailingen al verhuizen naar de moestuinbak?  Geef 

samen de plantjes de plantjes water.  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Laat de kinderen eerst wat courgette proeven. Vraag of de kinderen nog weten wat ze een paar 

weken geleden hebben geproefd (bietjes, wortels, radijs en komkommer). Hoe smaakt courgette? 

Anders? Lekkerder? We gaan ook courgette zaaien! Pak het vel met de plattegrond van de 

moestuinbak er weer bij. Wat hebben we nu ook alweer waar geplant of gezaaid? De courgette 

wordt een hele grote plant en heeft vele ruimte nodig: wel een vierkante meter groot! Daarom 

zaaien we hem middenin de moestuinbak.. Drie zaadjes is al genoeg, ongeveer een vingerkootje 

diep, vlak bij elkaar. Niet alle zaadjes komen op. Vergeet geen plantenstekertje te maken en 

schrijf op het vel met de afbeelding van de moestuinbak waar de courgette is gezaaid. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Al vanaf het vroege voorjaar genieten bijen, vlinders en andere bestuivers volop van de zon! Ben 

jij ze tegengekomen? Met de zoekkaart Beestjes op bloemen ontdek je alles over deze insecten. 

Welke hommel of bij zit er op die bloem? De bijen zijn op zoek naar lekker eten en ook de 

vlinders fladderen alle kanten op. Waarom doen ze dat eigenlijk? Kun jij ze vinden? Teken de 

mooiste bij of vlinder die je hebt gezien in het doeboekje. 

8. Courgette & bloemen en bijen 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Stukjes (gekookte of gebakken) 
courgette 

 Vel met de afbeelding van de 
moestuinbak 

 Zaden van courgette (apart kopen) 

 Plantenstekertje 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Courgette 
o Doeboekje Vera: 

Planten en bloemen voelen 
o Doeboekje Robin: 

Vlinders en bijen zoeken 
o Doebox materialen: 

Zoekkaart beestjes op bloemen 
 

TIP 

Voeg een beetje olijfolie 

toe aan de stukjes 

gebakken of gekookte 

courgette 

 Hmm… 

 



 

22 
 

 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Herinner de kinderen aan de moestuinbak en de verschillende plantjes die we nu al hebben 

(voor)gezaaid. En nodig hen uit om volgende week weer te komen! Wat kunnen jullie volgende 

week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en kijk of er nog iets in je natuurschatkist kan. 

Hebben alle planten een stekertje? 
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Vandaag gaan we aardbeien planten en daarna samen buiten een natuurpad maken.  

 

Binnenkomer 

Wolkenverhalen  

Ga (samen) op je rug in het 

gras liggen en kijk naar 

wolken. Welke vormen zie je? 

Zie je in deze vormen ook nog 

andere dingen? Bedenk 

bijvoorbeeld een verhaal met 

de vormen die je ziet.  

Als er alleen maar wolken zijn of de lucht strak blauw 

is, kun je de spiegeltjes uit de Doebox pakken en 

bomen van onderen gaan bekijken met de spiegel 

onder je neus. Doe dat in twee-tallen zodat het ene 

kind de ander begeleidt en niet kan struikelen. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Hoe gaat het met de gezaaide courgette? En 

de kruiden in de bak?  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Aardbeien 

Kies een mooie plek uit voor de aardbeienplanten. Is er nog een hoekje over in de moestuinbak? 

Of misschien nog een kruidenbak vrij?  

In het eerste jaar van de aardbeienplant groeien er nog maar weinig aardbeien aan. Het plantje 

stopt alle energie in het groeien en niet in het maken van de aardbeien. Weet je dat alle kleine 

zwarte puntjes op aardbeien zaadjes zijn? Hier groeit later weer een nieuwe plant uit. Plant de 

plantjes op hun nieuwe plek in de moestuinbak. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Natuurpad maken  

Geef elk kind een satéprikker en kaartje en vraag alle kinderen om een mooie plek uit te kiezen 

en op die plek een opdracht voor de andere kinderen te verzinnen. Handig is het om er eentje  

voor te doen. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn: ‘Ga op de grond liggen en kijk naar de lucht. 

‘Wat zie je allemaal?’  Vraag de kinderen of ze alle zintuigen kennen. Wie kan er een opdracht 

verzinnen waarvoor je niet één maar twee zintuigen nodig hebt? Geef de kinderen 10 minuten 

om hun opdracht op de kaart te schrijven. Plant daarna de saté prikker in de grond. Doe samen 

9. Aardbeien & natuurpad maken 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Aantal aardbeienplanten (4-6 
stuks) 

 Moestuinaarde 

 Lange satéprikker 

 Memo-kaarten  

 Stiften / pennen 

 Witte stukjes papier om op te 
tekenen/kleuren  

 Lijm 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Wolkenverhalen maken 
o Doebox materialen: 

Schepjes 
 

 

TIP  

Een ouder kind kan een 

jonger kind op sleeptouw 

meenemen tijdens het 

maken van zijn natuurpad-

opdracht 
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vervolgens alle natuur-opdrachten die de kinderen hebben verzonnen. Deel eventueel aan het 

einde nog een kaartje en satéprikker uit.  

Je kan dit samen nog een keertje doen op een ander tijdstip! 

 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik moestuinieren boekje en vullen 

natuurschatkist. Of willen jullie nog lezen uit het voorleesboek? 
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Vandaag gaan we de vormen van allemaal verschillende bonen en zaden ontdekken. Ook gaan we 

bonen-schilderijtjes maken en een kiemproef starten. 

 

Binnenkomer 

Lopen als een pissebed 

Kijk of je een pissebed kunt 

vinden in de grond. Laat deze 

door de kinderen bekijken en 

eventueel op hun hand lopen. 

Pissebedden kruipen vaak 

onder dode bladeren door, 

daardoor zien ze niet goed 

waar ze heen gaan. Daar hebben ze een trucje voor: ze 

lopen zigzag rechts, links, rechts, links. Met 7 kinderen 

kunnen we precies 1 pissebed met 14 pootjes maken. 

Iemand loopt voorop met de hand schuin omhoog als 

de kop met voelsprieten. De rest houdt elkaar vast bij 

de schouders. Probeer maar eens zigzag te gaan 

lopen! 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Hoe gaat het met de courgette-zaadjes? En de 

andere kruiden in de bakken?  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Boon laten kiemen en sperzieboon voorzaaien 

Maak de koffiefilters of watten nat en vul het glas of 

het glazen potje helemaal vol met proppen. Klem 

voorzichtig drie geweekte bonen tussen de glaswand 

en het papier. Giet één centimeter water in het glas en zorg dat het papier vochtig blijft. Stop de 

zaden van de sperziebonen in een beetje aarde in de eierdoosjes om te laten kiemen.  

 

Stap 3. Natuurspelen 

Laat de kinderen alle mooie bonen en zaden zien op een wit kleed. Laat ze eraan voelen en vraag 

hen of ze kunnen raden wat voor bonen / zaden het zijn. Haal de kartonnen lijstjes tevoorschijn 

en vertel de kinderen dat we vandaag met hulp van de natuur een mooie foto gaan maken. Vraag 

de kinderen wat ze graag voor foto in het lijstje willen doen. Maak zelf met behulp van het lijstje 

10. Sperzieboon en kiemproef & bonenschilderijtjes 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Koffiefilters of watten 

 Glas of schoon glazen potje 

 Gedroogde bonnen, een nacht 
geweekt in water. 

 Zaden van (stam)sperziebonen 

 Kiembak of eierdoosje 

 Moestuinaarde  

 Eventueel paar gekookte 
sperziebonen of sugarsnaps 

 Verschillende soorten bonen en 
zaden (mais, linzen, bonen)  

 Wit kleed om alle bonen en 
grote zaden op te laten zien 

 Karton in lijstjes geknipt  

 Stiften/kleurpotloden 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Sperzieboon 
o Doeboekje Vera en Robin:  

Boon laten kiemen 
o Doebox materialen: 

Schepjes 
 

 
 
 

TIP 

Je kunt ook een paar 

sugarsnaps of 

sperziebonen meenemen. 

Leuk om te laten zien dat 

sommige bonen nog in 

hun jasje zitten.  
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een foto in de omgeving (houd het lijstje om de bonen en zaden of een mooie bloem of iets 

anders dat je mooi vindt). Ze kunnen natuurlijk ook een mooie tekening maken en daar het lijstje 

omheen plakken.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Vraag tot slot wie er graag bonen/linzen/mais eet. En vraag of de kinderen nieuwsgierig zijn om 

deze bonen volgende week gekookt te proeven. Als er voldoende enthousiastelingen zijn, dan 

nemen we tijdens een volgende les een lekkere bonensalade mee! 
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Vandaag gaan we verschillende bonen en zaden verder ontdekken. We gaan ze proeven en er creatief 

mee aan de slag. Ook gaan we een natuurbelevingsspel doen.  

 

Binnenkomer 

Schaduwtikkertje 

Is het een mooie zonnige 

dag? Dan is schaduwtikkertje 

leuk. De tikker moet proberen 

om op de schaduw van de 

ander te staan. Je kan het 

moeilijker maken door de regel toe  

te passen dat je alleen af bent als de tikker op de 

schaduw van je hoofd gaat staan. Sluit dit spelletje af 

door iedereen te vragen op de grond te gaan liggen 

(het liefst in het gras, let wel goed op dat je een schoon 

plekje zonder honden poep uitkiest), je ogen dicht te 

doen en te luisteren. Vertel daarna aan elkaar wat je 

gehoord hebt.  

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op vorige week en vraag de kinderen die er 

vorige week bij waren wat ze hebben gedaan en 

ontdekt. Hoe gaat het met de kruidenbak? Hebben de 

plantjes water nodig?  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Kijk eens goed welke plantjes uitgeplant kunnen 

worden? Hoe gaat het met de kiemproef? Hoe gaat het 

met de sperzieboon? Kan er al iets geoogst worden?  

 

Vraag of de kinderen nog weten welke bonen en zaden 

ze de vorige keer hebben gezien. Laat de kinderen voelen aan de droge bonen in de bak. Laat 

daarna de aparte bakjes met gekookte bonen zien. Laat de kinderen de meegebrachte bonen 

eerst een voor een proeven.  Welke vinden ze lekker? Welke minder? Nodig hen nu uit om de 

bonensalade te proeven. Wat vind je hier van? Is er nog iets dat we uit de kruidenbak kunnen 

halen waarmee we de salade nog lekker kunnen maken? Vertel dat bonen heel gezond zijn (veel 

eiwitten, mineralen en vezels) .  

 

 

11.  Bonen proeven & mozaïek 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Wit kleed of laken  

 Mooie vorm getekend met een 
goede zwarte stift op het kleed 
(zie mogelijke vorm hieronder) 

 Verschillende soorten 
gedroogde bonen en zaden. Bij 
voorkeur 100 gram van elke 
soort : bijvoorbeeld linzen, witte, 
bruine, zwarte, aduki, 
mungbonen, kikkererwten, 
spliterwten. Door elkaar in een 
grote bak.  

 Bonensalade van:  blikje mais, 
stukjes cherrytomaat, bruine 
bonen en kikkererwten (beide uit 
blik, helft). Voeg wat olijfolie en 
gesneden muntblaadjes (en 
eventueel wat citroensap) toe.  

 Doe de andere helft van de 
kikkererwten en bruine bonen  in 
een apart bakje om los te 
proeven.   
 

Gebruik ook: 
o Doebox materialen: 

Schepjes 
 

 

WIST JE DAT? 

Sperziebonen worden 

soms ook 

prinsessenbonen 

genoemd 
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Stap 3. Natuurspelen 

Bonenmozaïek 

Maak een bonenmozaïek (binnen of buiten), bijvoorbeeld met de mooie vorm onderaan deze les, 

of een zelfgekozen vorm door de kinderen. Het is een rustgevende bezigheid, maar niet elk kind 

zal het geduld misschien hebben.  

Voorbeeld voor een bonenmozaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of kies voor een activiteit uit de Doebox. Kies bijvoorbeeld uit:  

 Zoek beestjes en ontdek ze van dichtbij met de loeppotjes (wel weer vrijlaten!) 

 Zet een wit laken of doek onder een struik en schud aan de struik. Wat zie je allemaal?  

 Er zitten allerlei zoekkaarten in de koffer die de kinderen helpen om op ontdekkingstocht 

te gaan.  

 Lees een stuk uit het voorleesboek De moestuin van Sophie of kies een activiteit uit het 

Bosboek 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en vul je 

natuurschatkist verder aan. 
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We gaan eerst kijken hoe het met alle plantjes gaat. Hebben ze genoeg water gehad? Hebben alle 

planten nu een mooi naamstekertje? Ook gaan we sla zaaien en grassen en bloemen verzamelen.  

 

Binnenkomer 

Oefen met vormen 

Steen = maak jezelf helemaal 

klein (gehurkt) 

Papier = sta als een plank,  je 

armen recht omhoog 

Schaar = sta met benen en 

armen gespreid omhoog 

 

Maak groepjes van 2 

kinderen. De begeleider of 1 

kind per groepje telt af en 

roept: 3, 2, 1 steen, papier, 

schaar! Na ‘schaar’ vormt 

iedereen een figuur. Wie heeft er gewonnen? Als beide 

hetzelfde figuur hebben gekozen, spelen ze nog eens.  

 

De regels:  

 Steen maakt de schaar kapot dus wint. 

 Papier wikkelt zich om steen heen dus wint. 

 Schaar knipt papier door dus wint. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Blik terug op de ervaringen van vorige week. Check samen hoe het met alle plantjes gaat. Kunnen 

de zaailingen al verhuizen naar de moestuinbak?  Geef samen de plantjes de plantjes water en 

verzorg ze waar nodig. 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Tomaten planten 

Hoe gaat het met de tomatenplanten? Misschien moeten de tomaten wel “gediefd worden”. 

Dieven van tomaten is het verwijderen van alle uitgelopen okselknoppen. Een okselknop is een 

knop in de ruimte (oksel) tussen de stengel en het blad. Zo'n knop ontwikkelt zich spontaan tot 

een nieuwe stengel met bladeren, bloemen, en vruchten. Dat is te zwaar voor onze stok. 

Sla zaaien 

Sla bestaat in vele soorten en maten. Sla groeit het beste als er veel licht is. Het zaadje van de sla 

moet dan ook niet te diep in de grond zitten. Houd wat ruimte tussen de zaadjes. Weet je wie er 

sla ook lekker vindt? De slak! Hij kan zomaar je hele plantje opeten! 

12. Sla zaaien & grassen en bloemen 

Wat heb je nodig? 

 Moestuinaarde 

 Zaad van sla (zelf kopen) 

 Paar gieters 

 Naamstekertjes 

 Kartonnetjes (grof ribbelkarton, 
daar kan je bovenin 
bloemsteeltjes doen).  

 Evt. stiften en kleurpotloden 

 Voor een andere keer: A5 of A6 
formaat kaarten en dubbelzijdig 
tape: wie vindt alle kleuren van 
de regenboog? 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Sla 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Blaas een paardenbloem 
o Doebox materialen: 

Schepjes 
Loeppotje 

 

TIP 
 

Alle kleuren van de 
regenboog 

Met dubbelzijdig tape een 

bloemenschilderijtje 

maken. Plak een stukje 

tape op een stevig stuk 

papier. Ga buiten 

bloemetjes verzamelen en 

plak ze op het tape. Wie 

heeft de meeste 

verschillende  kleuren? 
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Stap 3. Natuurspelen 

Grassen en bloemen verzamelen 

Daarna gaan we weer lekker naar buiten. Jullie krijgen allemaal een stukje karton om buiten zo 

veel mogelijk verschillende grassen en bloemen te verzamelen. In ieder gaatje van het 

kartonnetje (neem ribbelkarton) past precies een bloeiende graspluim of bloemetje. Daarna kan 

je het eventueel nog versieren met stift of potlood.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en kijk of er nog 

iets in je natuurschatkist kan. Bekijk ook eens de schatten van een ander.  
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We gaan eerst lekker buiten het konijnen-vangspel doen, daarna rucola zaaien. Ook gaan we op 

ontdekkingstocht met onze voetzolen. 

 

Binnenkomer 

Konijnen-vangspel 

Tijd voor wat meer beweging! 

Voor het spel begint, wordt er 

een konijnenvanger 

aangewezen. De rest van de 

spelers zijn konijnen. De 

konijnen roepen: ‘Ik ben een konijn, een konijn, een 

konijn!’ en huppelen over het terrein. De vanger rent 

achter de konijnen aan en roept: ‘Ik ben een 

konijnenvanger!’  Als de konijnenvanger een konijn 

heeft getikt, dan verandert het konijn in een wortel. 

Een wortel staat met gespreide benen en met de 

armen boven het hoofd en de handen tegen elkaar 

(dus in een driehoek). De wortel roept: ‘Ik ben een 

wortel!’  Wanneer een ander konijn onder de benen van 

een wortel doorkruipt, wordt de wortel weer een konijn en kan hij weer meedoen aan het spel. 

De konijnenvanger moet proberen om dit te voorkomen, door zoveel mogelijk konijnen te 

vangen.  

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Het is na 21 juni (de langste dag) daarna kan je niet meer zoveel zaaien en het staat eigenlijk ook 

al aardig vol. Planten moeten nu gaan groeien en vruchten maken. Zijn alle zaailingen al in de 

moestuinbak overgezet? Zijn er nog plantjes die uitgeplant moeten worden? Kan er misschien al 

iets geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Rucola is een soort sla, maar het zijn eigenlijk de jonge blaadjes van mosterdkruid. En dat is weer 

een koolsoort, die zijn er in vele soorten en maten. Het zaadje van de sla moet niet te diep in de 

grond zitten. Houd wat ruimte tussen de zaadjes. Jong rucolablad is lekker door een salade of op 

een broodje kaas. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Op blote voeten 

Vandaag gaan we een klein blote voeten-pad maken. Zorg voor verschillende materialen als gras, 

grote en kleine stenen, takken, aarde/modder, zand en stro. Zorg dat de plek zo groot is dat je er 

in ieder geval met twee kindervoeten in kan staan. Laat de kinderen voelen door er in te staan of 

13. Rucola zaaien & blote voeten 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Moestuinaarde 

 Zaad van rucola 

 Steentjes, aarde, takjes, stro en 
zand 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Rucola 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Op blote voeten 
o Doebox materialen: 

Schepjes 
Handpoppen 
Boeken 
 

 

TIP 

Rucola is een soort sla, 

maar het zijn eigenlijk de 

jonge blaadjes van 

mosterdkruid 
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doorheen te lopen. Kijk of ze kunnen benoemen hoe dat voelt en wat de verschillen zijn? Warm 

en koud, hard en zacht. Vier verschillende materialen is al leuk voor deze kleine activiteit. 

Eventueel kan je dit ook met een blinddoek doen. 
 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Gebruik het moestuinboekje en ben je 

misschien nog iets tegengekomen voor in de natuurschatkist? Of willen jullie nog een stukje lezen 

uit het voorleesboek? Of verzinnen jullie een verhaal met de handpoppen?  
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Vandaag gaan we kruiden oogsten en samen lekkere kruidenboter maken. Daarna gaan we naar 

buiten op zoek naar bloemen. 

 

Binnenkomer 

Lopen over lussen 

In de binnentuin. Laat een 

aantal kinderen een lange lijn 

krijten (per kind een andere 

kleur) op de stoeptegels. Het 

is leuk als er wat gekke 

bochten en lussen in zitten. 

De lussen moeten niet te 

klein zijn. Het is niet erg als de 

lijnen elkaar af en toe kruisen. 

Nu mogen de kinderen over de lijnen lopen. Er kunnen 

er waarschijnlijk best een paar tegelijk over 

verschillende lijnen lopen. Maak het extra uitdagend 

door een tikker aan te wijzen. Wordt je getikt, dan blijf 

je op de lijn staan. Je vormt zo een obstakel voor de 

andere kinderen die nog wel op de lijnen kunnen 

lopen. Wie na een bepaald aantal minuten overblijft 

(bijvoorbeeld 5 minuten), is de winnaar van het spel.  

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Hoe gaat het met de plantjes in de moestuinbak en de 

kruidenbakken? Hebben de plantjes nog water nodig? 

Kan er al iets geoogst worden?  

 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Kruidenboter maken 

Haal vooraf het blokje boter uit de koelkast zodat het op temperatuur kan komen. Loop naar de 

kruidenbak en vraag wie er wel eens kruidenboter gegeten heeft. Vraag aan de kinderen welke 

kruiden lekker zijn voor in de kruidenboter (in principe kunnen alle kruiden uit de bak in de 

kruidenboter). Je kan ook wilde planten gebruiken: brandnetels, madeliefjes, hondsdraf, smalle 

weegbree, look-zonder-look of vogelmuur. Zoek hier eerst met de kinderen plaatjes van en check 

goed of het deze plantjes zijn wat ze plukken. Nodig de kinderen uit om een beetje te plukken 

van elk kruid of de wilde planten en maak het kruid aan tafel in verschillende bakjes, bekertjes of 

op bordjes kleiner met een schaar. Prak samen de kruiden door de boter, en laat de peper en 

eventueel citroensap zien. Wat zijn deze ingrediënten en willen we hiervan nog iets toevoegen 

14. Kruidenboter maken & bloemen bewaren  

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Stoepkrijt 

 Pakje roomboter op 
kamertemperatuur 

 Stokbrood of toastjes 

 Paar bakjes, bekertjes of bordjes 

 Beetje citroen en peper  

 Kruiden uit de kruidenbak 
(bieslook, munt, basilicum, 
peterselie?) 

 Extra kruiden uit de supermarkt: 
salie, oregano in het geval je niet 
zoveel kruiden kan oogsten of 
enkele wilde planten 

 Eventueel een wit kleed voor 
natuuralfabet 

 Kranten 

 Zware boeken 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Zelf kruidenboter maken 
Bloemen bewaren 

 
 

WIE DURFT? 

Hoe kun je een brandnetel 

'aaien'? Ga heel voorzichtig 

van beneden naar boven.  

Het doet pas pijn als je het 

van boven naar beneden 

doet.  Waarom zou dat zo 

zijn? Dit is de bescherming 

van de plant tegen dieren die 

hem op willen eten 
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aan de boter? Voeg eventueel wat toe en laat de kinderen de boter proeven op een sneetje 

brood. Let bij oogsten uit de natuur wel op dat je plukt buiten de gebaande paden van honden 

en/of in de buurt van wegen en de kruiden goed wast. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Bloemen bewaren 

Zoek in een park of langs de stoep de mooiste bloemen die je kan vinden. Leg ze tussen een 

krant en leg er iets zwaars op, zoals een stapel boeken. Haal je gedroogde bloemen na 4 weken 

tussen de krant vandaan, plak ze op een vel papier en doe ze in je schatkist. 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Gebruik moestuinboekje en vul je 

natuurschatkist aan. Bekijk al je eerder verzamelde schatten nog eens. Hebben jullie nog zin in 

een spel met de handpoppen of pakken jullie een boek? Tot volgende week! 
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We gaan vandaag aan de slag met kleuren zoeken, vinden en sorteren. Ook gaan we aan de slag met 

goudsbloem en er echte zalf van maken. 

 

Binnenkomer 

Kleuren zoeken 

Welke kleuren zie je in de 

natuur? Ga op zoek naar de 

kleuren die op de pagina  in 

het doeboekje staan. Welke 

kleuren zie je vaak? En welke 

zijn zeldzaam? Kun je jouw 

lievelingskleur ook vinden? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Hoe gaat het met de plantjes 

in de moestuinbak en de kruidenbakken? Hebben de 

plantjes nog water nodig? Kan er al iets geoogst 

worden?  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Vandaag gaan we de goudsbloemen plukken. De goudsbloem is een éénjarige plant: binnen één 

jaar ontkiemt hij, groeit, bloeit, maakt zaden en sterft af.  

Andere weetjes van goudsbloemen: 

- Goudsbloemen worden ook gebruikt als weermannetje. Als het regent dan sluiten de bloemen 

zich. 

- Goudsbloemen staan heel leuk in een salade of op een pudding. 

- Goudsbloemen helpen om lastige insecten weg te houden (de mieren).  

- Goudsbloemen werden ook gebruikt om te verven, zowel wol, als boter en kaas en zelfs haren. 

 

Goudsbloemzalf maken 

Verwarm de inhoud van de grote pot vaseline of uierzalf au bain-marie op, zodat het vloeibaar 

wordt. Haal alle oranje (of gele) blaadjes (de buisbloemen zijn dat) van de goudsbloem af. Doe ze 

in de vijzel en voeg 3 theelepels water toe. Wrijf met de stamper in de vijzel alle blaadjes fijn tot je 

een papje hebt. Doe het papje in de zeef. Houd de zeef boven het potje en druk met de theelepel 

het sap er uit. Je hebt maar een paar druppels sap nodig. Meng met de theelepel alles goed door 

elkaar. Wat er in de zeef blijft zitten kun je weggooien. Spoel de zeef schoon en zorg dat alle 

andere spullen ook weer schoon zijn. Doe de zacht verhitte vaseline of uierzalf in je eigen potje 

met de theelepel. Maak je een mooi etiketje voor je eigen zalf? 

 

 

15. Kleuren zoeken & goudsbloem 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Goudsbloemzalf 

 Een klein potje per kind 

 Een etiket per kind  

 Goudsbloemen vers of gedroogd  

 1 vijzel met stamper  

 Beetje water in bakjes  

 1 theelepel  

 theezeefje  

 Grote pot vaseline of uierzalf 

 Pan om au bain-marie te 
kunnen opwarmen 

 Eventueel schaal voor in de pan 
Regenboogverhaal 

 Zakje met gekleurde halfedel-
steentjes 
 

WIST JE DAT? 

De goudsbloem komt 

oorspronkelijk uit het 

gebied rond de 

Middellandse Zee. Drie 

duizend jaar voor Christus 

ontdekten de Egyptenaren 

de geneeskrachtige 

eigenschappen van de 

goudsbloem. 
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Stap 3. Natuurspelen 

Het regenboogverhaal 

Vertel een mooi verhaal over een tocht door een diep bos, waarbij je vermoeid gaat zitten om 

even uit te rusten. Plotseling is er behalve de zon ook regen en verschijnt er een prachtige 

regenboog. Een regenboog met álle kleuren die er op de wereld zijn, zó mooi. Je begint te rennen 

en te rennen om de regenboog te pakken en ja! Het lukt je. Maar de regenboog spat uit elkaar – 

maar je weet nog net op tijd een paar kleurtjes te vangen in je hand en je stopt ze heel snel in 

een zakje. Haal dan het zakje tevoorschijn en vraag elk kind om in het zakje te grabbelen. In het 

zakje zitten allemaal gekleurde steentjes. Geef elk kind de opdracht om een kleur te zoeken uit 

de natuur dat past bij het steentje.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Kijk eens in het moestuinboekje. Heb je 

getekend of geschreven? En ben je misschien nog iets tegengekomen voor in de natuurschatkist? 

Tot volgende week! 
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Vandaag is het tijd voor de zintuigen smaak en geur. We gaan kruidenwater maken van onze eigen 

kruiden. Ook maken we geurzakjes. 

Binnenkomer 

Levend memory 

Laat een tweetal op de gang 

wachten. Maak tweetallen 

van de overige kinderen. Zij 

spreken een dierengebaar af 

(vliegbeweging met vleugels, 

zwaaien van een staart, bek 

die open en dicht gaat). 

Wanneer iedereen een 

gebaar heeft afgesproken, 

gaan ze door elkaar zitten/staan in dezelfde houding 

(bijvoorbeeld met de handen op de knieën). Het 

tweetal van de gang speelt nu levend memory. Om de 

beurt mogen ze twee kinderen aantikken. Het kind dat 

wordt aangetikt, maakt zijn gebaar. Wanneer de 

spelers van het spel twee kinderen vinden met 

hetzelfde gebaar, dan heeft die speler een punt. Ga 

door tot alle tweetallen gevonden zijn. Wie heeft de 

meeste punten? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Hoe gaat het met de moestuinbak? En is jullie 

moestuinboekje lekker gevuld met tekeningen? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Kruidenwater maken 

Pluk samen met de kinderen een aantal takjes kruiden 

uit de tuin en neem wat aardbeien mee. Laat de 

kinderen alvast aan de kruiden ruiken en eventueel proeven. Wat vinden ze van de smaak en 

geur?  

Vertel dan aan de kinderen dat we heel bijzonder water gaan proeven. Een kind (of twee) krijgen 

een blinddoek om en krijgen een slokje water van twee bekertjes. Een bekertje is gewoon water, 

het andere bekertje heeft munt in het water. Laat de andere kinderen beslissen in welke beker 

de munt komt. Lukt het te raden welk water het bijzondere kruidenwater is? Je kunt ook in één 

bekertje munt doen en in de ander rozemarijn en dan vragen of ze weten in welk bekertje munt 

zit of zelf laten raden hoe het kruid heet wat in het bekertje zit.  

16.  Kruidenwater & geurzakjes maken 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Kruidenwater 

 2 liter water 

 Munt uit de tuin 

 Rozemarijn uit de tuin 

 Tijm uit de tuin  

 Aardbeien (uit de tuin als 
mogelijk) 

 Eventueel biologische citroen of 
sinaasappel uit de winkel. 

 Mesje 

 Snijplank 

 Waterkannen 

 Bekertjes 

 Blinddoeken (of theedoeken) 
 
Geurzakjes 

 Kleed of doek 

 Dun linnen of katoenen stof  

 Scharen  

 Wol of henneptouw 

 Eventueel  lavendel plant in de 
buurt 

 
Gebruik ook: 
o Doeboekje Vera en Robin: 

Geurzakje maken 
 

WIST JE DAT? 

Rozemarijn werd vroeger 

en ook nu nog gebruikt in 

parfums en medicijnen. 

Het kruid bloeit prachtig 

blauw. Hebben jullie dat 

ook al gezien? 
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Maak samen met de kinderen kruidenwater door ze te laten helpen met het snijden van de 

aardbeien (en eventueel ander fruit) en het toevoegen van de kruiden. De smaak van de kruiden 

en de aardbeien (en ander fruit) trekken het beste in het water als je het ongeveer drie uur in de 

koelkast laat staan.  

 

Stap 3. Natuurspelen 

Geurzakjes maken 

Neem de materialen voor de geurzakjes en ga naar een plek met zoveel mogelijk liefst geurende 

bloemen zoals lavendel. Loop er met de kinderen naartoe en leg ergens centraal het kleed neer. 

Vraag de kinderen op zoek te gaan naar de drie bloemen die zij het mooist vinden en vraag ze die 

(met schaartje) mee te nemen naar het kleed. Daag de kinderen uit door verschillende soorten te 

vinden. Als je een mooie verzameling hebt, vraag dan aan de kinderen om aan alle bloemen te 

ruiken. Welke geuren het meest, en welke het minst? Welke geuren het lekkerst? En waarom? 

Deel vervolgens de linnen (of katoenen) stofjes uit en maak samen geurzakjes die je dichtknoopt 

met een stukje wol of henneptouw. Leg het zakje in je klerenkast of ruik eraan voordat je gaat 

slapen! 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Hoe gaat het met je natuurschatkist? 
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Vandaag gaan we eens kijken hoe goed we kunnen speuren en een ‘lekker’ heksensoepje brouwen..  

 

Binnenkomer 

Vogelzang 

Kies een vogelaar en laat de 

andere kinderen een 

vogelgeluid kiezen. Dit mag 

een bestaand geluid zijn 

(gekwaak van een eend, 

getjilp van een mees, het 

gekoekoek van een koekoek, 

het geoehoe van een uil etc.), 

maar ook een zelfverzonnen vogelgeluid. De ‘vogels’ 

verstoppen zich binnen een afgebakend gebied. Elke 

30 seconden maken de vogels hun geluid. De vogelaar probeert alle vogels te vinden. Je kunt de 

groep ook verdelen in tweetallen. Elk tweetal spreekt een lokroep of fluitsignaal af. De tweetallen 

gaan uit elkaar in een gebied met voldoende verstopmogelijkheden. Ze proberen elkaar weer te 

vinden door gebruik te maken van hun lokroep. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes 

en de kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er water krijgen en wat moet verplant of 

geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Sperziebonen oogsten 

Ga naar de moestuinbak met de kinderen en vraag ze of ze weten waar de sperziebonen staan. 

Vraag ze de sperziebonen aan te wijzen. Oogst met elkaar heel voorzichtig wat sperziebonen. 

Kennen ze sperziebonen? Eten ze wel eens sperziebonen? Pak het moestuinboekje erbij met de 

Sperziebonen. Vraag de kinderen om in het moestuinboekje de plant van de Sperzieboon te 

tekenen. Jij maakt ondertussen de sperziebonen schoon en kookt ze in 10 min gaar. Laat een 

beetje afkoelen. Proeven maar! 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Heksensoep 

Geef de kinderen allemaal een bakje met daarin wat water. Ze mogen daarmee de tuin in om een 

heksensoep te maken. Ze kunnen van alles in hun soep doen: aarde, steentjes, delen van 

planten. Bespreek wel van te voren wat er wel of niet geplukt mag worden en waarom je niet te 

veel mag plukken. De soep wordt dus niet eetbaar (stel dat je in een kikker verandert?!). Laat ze 

lekker rommelen tot ze klaar zijn. Bespreek met de kinderen wat ze in hun soep hebben gedaan 

17.  Sperziebonen oogsten & heksensoep 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Sperziebonen 

 Pannetje 

 Mesje  

 Wat water 

 Moestuinboekje: Sperziebonen 
 
Gebruik ook: 

 Doeboekje Vera:  
Heksensoep maken 
 

TIP 

Deze vogels zingen 

allemaal hun naam: 

Grutto, Kievit, Tjiftjaf, 

Koekkoek & Oehoe 

Dat heet een onomatopee! 
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(weten ze hoe alle ingrediënten van hun soep heten?) en vraag ze wat ze met hun speciale 

heksensoep kunnen doen (bijvoorbeeld in een kikker veranderen of iets anders magisch).  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Vertel eventueel een verhaal met behulp van 

een van de handpoppetjes. 
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Deze week gaan we een lekkere salade maken van groenten uit de moestuinbak, daarna gaan we 

kunstwerken maken op de stoeptegels. 

 

Binnenkomer 

Ra, ra, wie ben ik 

Geef elk kind een post-it en 

een potlood. Laat ze hier een 

dier opschrijven. Daag ze uit 

om een dier op te schrijven 

dat in het wild in Nederland 

voorkomt. Je kunt ze ook een 

natuurlijk voorwerp op laten 

schrijven (een boom, vrucht, steen enz). De post-its 

worden verzameld en, zonder dat de kinderen zien wat 

erop staat, weer uitgedeeld en opgeplakt. Plak de post-

its op het voorhoofd van de kinderen óf (met wat 

schilderstape) op hun kleding, op hun rug. Om de 

beurt mogen de kinderen nu vragen stellen om 

erachter te komen wat ze zijn. De vragen mogen alleen 

met ja of nee beantwoord worden. Wie weet als eerste 

wat hij/zij is? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  

Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes en de 

kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er 

water krijgen en wat moet verplant of geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Salade maken 

Ga met de kinderen de tuin in om de ingrediënten voor een salade te halen. Van een krop sla kun 

je een paar blaadjes afhalen. De krop groeit dan gewoon verder. Van rucola komen steeds een 

paar blaadjes op. Daar knip je vanaf wat je nodig hebt. Tomaatjes kun je plukken als ze rijp zijn (je 

kunt de kinderen meteen laten dieven als dat nodig is). Radijs kun je even voelen of het radijsje al 

de gewenste grootte heeft om te oogsten. Je kunt alle ingrediënten in bakjes laten verzamelen. 

Daarna mogen de kinderen hun eigen salade samenstellen in een eigen bakje. Wat vinden ze 

lekker? Welke smaken passen bij elkaar? Laat ze verschillende groentes bij elkaar doen en in 

ieder geval één kruid kiezen. Doe ook wat oranje of gele blaadjes van de Goudsbloem in de sla. 

Daarna kun je de dressing laten maken. Een eetlepel olie en theelepel witte wijnazijn met peper 

en zout door elkaar laten mengen. Laat ze de dressing proeven door een klein stukje sla in de 

18.  Salade maken & watertekeningen 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Binnenkomer 

 Post-its/schilderstape 
Salade maken 

 Sla uit de tuin 

 Rucola uit de tuin 

 Kruiden uit de tuin (peterselie, 
dille of bieslook) 

 Tomaatjes uit de tuin 

 Radijs uit de tuin 

 Paar Goudsbloemen uit de tuin 

 Eventueel een hard gekookt 
eitje.  

 Olijfolie,  witte wijnazijn, peper 
en zout voor de dressing.  

Watertekeningen 

 Bakjes of bekers met water 

 Kwasten 
 

Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin: 

watertekeningen maken 
o Doeboekje Vera:  

Doe als een dier 
Watertekeningen maken 
 

TIP  

Van een krop sla kun je 

een paar blaadjes afhalen. 

De krop groeit dan 

gewoon verder. 
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dressing te dopen en te proeven. Je kunt eventueel honing toevoegen om het zoeter te maken. 

Laat de kinderen wat dressing over hun sla heen doen en smullen maar! 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Watertekeningen maken 

In deze warme maanden heeft de tuin soms extra water nodig. Hoe gaat het met het 

watergeven? Hoe kun je zien dat een plant water nodig heeft? Je kunt ook andere leuke dingen 

doen met water in de zomer. Alle kinderen mogen met een kwast watertekeningen maken op de 

tegels. Dit werkt alleen als de tegels droog zijn. De kinderen schilderen dan met water 

afbeeldingen op de droge tegels. Weten ze ook waarom de tekening langzaam weer verdwijnt? 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Bekijk de bloemen die jullie vier weken geleden 

hebben gedroogd tussen kranten. Zijn ze mooi opgedroogd? Plak ze op een wil vel papier en doe 

ze in je schatkist. 
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Vandaag gaan we op zoek naar sieraden in de natuur en we schaduw onderzoeken. 

 

Binnenkomer 

Blinde rups  

Verdeel de kinderen in 

groepjes (ongeveer 3 tot 5 

kinderen). Iedereen legt zijn 

handen op de schouders van 

diegene voor zich. Zo vormen 

ze een rups. Het voorste kind 

is het hoofd van de rups. De 

andere kinderen zijn het lijf. Alle kinderen doen hun 

ogen dicht, behalve de voorste. Het voorste kind 

beweegt voorzichtig door de ruimte. Hij/zij vertelt wat 

er onderweg allemaal te zien is en waarom ze 

bijvoorbeeld ergens omheen lopen of even stoppen. 

Wanneer de leid(st)er “Stop! Metamorfose” zegt, gaat 

het hoofd van de rups achterin de rij staan. Het nieuwe 

hoofd van de rups doet nu zijn ogen open en beweegt 

door de ruimte. Zorg dat de tijd tussen de metamorfoses niet te lang is en dat iedereen een keer 

de kop kan zijn. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes 

en de kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er water krijgen en wat moet verplant of 

geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Natuurarmbanden maken én proeven! 

Doe onderstaande activiteit eerst voor met 5 verschillende, zelf verzamelde, bladeren en een 

rietje. Daarna kunnen de kinderen gaan zoeken en direct aan de slag.  

Vraag de kinderen om 5 mooie en verschillende blaadjes te zoeken. Het liefst allemaal 

verschillende en nieuwe (verse) bladeren. Maak samen met de kinderen in elk blad een gaatje 

met een perforator. Deel de kartonnen rietjes uit. De kinderen kunnen hun eigen armband rijgen 

en vervolgens omdoen. Je kan het ene uiteinde in het andere uiteinde steken. In principe blijft dat 

al zitten, maar met een plakbandje blijft het armbandje beter vastzitten.  

Je kunt ook armbandjes maken van madeliefjes. Door met je nagel een sneetje te maken in de 

steel van het madeliefje, kun je het volgende madeliefje erdoor rijgen. Een eetbare armband 

maak je met basilicumblaadjes. Wie wil er van deze laatste natuur-armband een hapje nemen? 

Laat de kinderen die dat willen lekker proeven.  

19.  Natuurarmbanden & schaduwkunstwerk 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Natuurarmbanden 

 Kartonnen rietjes (verkrijgbaar 
bij bijvoorbeeld Albert Hein)  

 Perforator (liefst met 2 gaten) 

 Basilicumplantje 
 

Schaduwkunstwerk 

 Stoepkrijt 

 Evt een zaklamp bij gebrek aan 
zon.  
 

Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin:  

Madeliefjes vlechten 
 

 

TIP  

Met een perforator kun je 

van (gevallen) bladeren 

kun je natuurlijke confetti 

maken. 

 Dat ziet er vrolijk uit!  
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Stap 3. Natuurspelen 

Schaduwkunstwerk 

(Is er geen schaduw, dan kan er wel naar schaduwen gekeken worden met behulp van een zaklamp, of via de 

zaklamp op je mobiele telefoon).  

Ga buiten in een kring zitten. Bespreek met de kinderen dat iedereen een schaduw heeft. Als er 

zon is, heb je altijd een schaduw. Je kunt ook een schaduw krijgen doordat er een lamp aanstaat. 

Waarom heb je een schaduw? Hoe ziet jouw schaduw eruit? Wat gebeurt er als je beweegt? En als 

je springt? Zit je schaduw altijd aan je ‘vast’? En staat hij altijd op dezelfde plek? Doe dan de 

activiteit voor. Laat één van de oudere kinderen jouw schaduw omtrekken en laat zien hoe je dit 

inkleurt met krijt. Laat de kinderen dan in tweetallen werken. De één gaat in een leuke, stoere 

houding staan. De ander trekt zijn/haar schaduw om met krijt. Daarna wisselen ze. Bij (hele) 

jonge kinderen kunnen de oudere kinderen de omtrek maken en daarna lekker laten inkleuren 

met krijt. Als beide schaduwen staan, kunnen de kinderen de schaduwen mooi versieren. Ze 

kunnen zichzelf tekenen, maar kunnen ook hun fantasie gebruiken en de schaduw vullen met 

mooie patronen. Kinderen die klaar zijn, kunnen op zoek naar bijzondere schaduwen in de tuin: 

een schaduw van een boompje, een bloem, een blad of een (kriebel)diertje zoals een spin. 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Gebruik moestuinboekje en vul de 

natuurschatkist. 

  



 

45 
 

 
 

Deze week gaan we op stoepsafari, maken we een bloempotkaartje en verzinnen we namen voor 

gevonden bloemen. 

 

Binnenkomer 

Natuurcommando 

Dit spel werkt hetzelfde als 

commando pinkelen. De 

leid(st)er zegt steeds 

“commando ….” En de 

kinderen voeren dit uit. 

Bekende voorbeelden zijn 

commando:  

 pinkelen  

 bol  

 hol  

  plat  

Máár bij natuur commando 

gebruik je je eigen verzonnen 

gebaren die te maken 

hebben met alles wat buiten is. Bijvoorbeeld commando… 

 haas (gezicht met hazentanden maken, handen zijn oren) 

 kikker/sprinkhaan (springen als een kikker/sprinkhaan) 

 vlinder/vogel (armen spreiden en fladderen) 

 regen (vingers wiebelen en van boven naar beneden laten gaan) 

 boom (stil staan als een boom) 

 enzovoort… 

Deze commando’s wisselen steeds af. Wanneer de leid(st)er het woord ‘commando’ niet gebruikt, 

mogen de kinderen het niet uitvoeren. Doen ze dit wel, dan zijn ze af. Bij hele jonge kinderen, laat 

je ze alleen steeds de commando’s uitvoeren en kunnen ze niet af gaan (bedenk zoveel mogelijk 

verschillende commando’s en houd de vaart erin). 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes 

en de kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er water krijgen en wat moet verplant of 

geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Stoepplanten zoeken & bloemnamen verzinnen 

Geef de kinderen een zoekkaart ‘beestjes op bloemen’ en laat ze buiten op zoek gaan naar 

diertjes. Wat vinden ze allemaal? 

20. Stoepplanten, bloemnamen & kaartje maken 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 

 Vaas 

 Memokaartjes of gewoon 
stukjes geknipt wit papier met 
een bloempot erop getekend  
(zie voorbeeld) waar je nog een 

bloemetje boven kan tekenen 

 Stiften / kleurpotloden  

  
Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin :  

Vlinders  en bijen zoeken 
o Doebox materialen:  

Zoekkaart beestjes op bloemen 
Loep(potje) 
 

TIP 

Wespen eten andere 

insecten en voeren die aan 

hun larven. De larven 

braken een zoete vloeistof 

die volwassen wespen 

eten. Aan het einde van de 

zomer, zijn de larven groot 

en moeten de volwassen 

wespen die zoete vloeistof 

dus ergens anders halen. 

In die periode komen ze 

vaak op mensen af, omdat 

daar zoetigheid te vinden 

is. Heb je last van 

vervelende wespen? Prik 

met de kinderen wat 

kruidnagels in een halve 

citroen. Dat houdt de 

wespen op afstand!  
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Bespreek dan dat er heel veel mooie bloemen en plantjes 

te vinden zijn (ook hele kleine!) tussen de stoeptegels of 

langs de berm van stoeppaden. Vraag de kinderen om 

allemaal een plantje of bloemetje te plukken dat ze 

mooi vinden. Ga in een kring zitten. Vraag of iedereen 

zijn plantje of bloemetje wil laten zien. De kinderen 

doen hun plantje/bloemetje in een vaas. Vraag de 

kinderen nu om zelf een naam te verzinnen bij de bloem of 

het plantje dat ze gevonden hebben. Schrijf die naam op onderstaande tekening van 

het bloempotkaartje. Geef eventueel de echte namen van de planten en bloemen en 

bespreek met de kinderen of hun eigen verzonnen naam beter klonk dan de echte naam.  

 
 Voorbeeld Bloempotkaartje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3. Natuurspelen     

Kaartje maken 

Zou het niet leuk zijn om dit plantje of bloemetje in een bloempotje te doen? Doe de bedoeling 

voor met één van de bloemetjes/plantjes van de kinderen. Deel daarna de kaartjes uit met het 

bloempotje. Laat de kinderen hun bloemetje of plantje natekenen in de bloempot. Hebben ze 

misschien nog gedroogde bloemen van activiteit 14 die ze erbij willen plakken? Waar staat de 

bloempot? Teken er nog iets bij zodat het plantje niet meer alleen is op het 

kaartje. Schrijf aan de binnenkant/achterkant de datum van het oogstfeest 

(activiteit 22; over twee weken). Laat de kinderen met dit kaartje mensen 

uitnodigen voor het oogstfeest!  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?   
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Vandaag gaan we lekker fruitijsjes maken van aardbeien en/of ander fruit, misschien wel uit eigen tuin! 

Ook gaan we op onderzoek uit in de bodem. 

 

Binnenkomer 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 

De begeleider zegt: “ik zie, ik 

zie, wat jij niet ziet en het is… 

“. Meestal wordt er dan een 

kleur genoemd. Je kunt de zin 

ook op een andere manier 

afmaken, bijvoorbeeld: 

- Ruw/glad 

- Hoog/laag 

- Groot/klein 

- Vierkant/rond/rechthoekig/driehoekig 

- Een boom/plant/bloem (de kinderen moeten dan 

raden welke boom/plant/bloem bedoeld wordt. 

Kennen ze de naam?) 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  

Check de moestuinbak en de kruidenbakken. Hoe staat 

alles er bij? Is de mais al rijp? Zijn er genoeg courgettes 

voor volgende week? Wat moet er water krijgen en wat 

moet verplant of geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Vandaag gaan we ijsjes maken van fruit van planten uit de tuin! Deze ijsjes kunnen we nu nog 

niet opeten, want ze moeten een tijd in de vriezer bevriezen. Maar we maken ze vast voor het 

oogstfeest van volgende week.  

Fruitijsjes: 

Haal de kroontjes van de aardbeien af met de kinderen. En maak en het eventuele andere fruit 

ook schoon. Doe het fruit met het sinaasappelsap in een kom en pureer met de staafmixer tot je 

geen grote stukjes meer ziet. Doe er naar smaak wat suiker bij, mag best een beetje zoet zijn, 

want ijskoud proef je dat minder. Verdeel het fruitpapje over de ijsvormpjes. Zet de ijsjes in de 

vriezer en laat ze daar minstens 8 uur staan en bewaar er in ieder geval genoeg voor volgende 

week! 

 

  

21.  Fruitijsjes & bodem- en schaduwdieren 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
 
Schaduwdieren 

 Lepel 
Fruitijsjes 

 400 gram aardbeien en/of ander 
fruit 

 200 ml sinaasappelsap 

 Suiker naar smaak 

 Kom 

 Staafmixer 

 Lepel 

 10 ijsvormpjes 

 Schilmesje 

 Snijplank 
 

Gebruik ook: 
o Doebox materialen: 

o Witte onderzoeksbak 
o Insectenzuigpotjes 
o Loeppotjes 
o Schepjes 
o Loepje 

 

WIST JE DAT? 

Bodemdieren zijn erg 

belangrijk voor het gezond 

houden van de bodem. Ze 

eten resten op van dode 

planten en dieren.  
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Stap 3. Natuurspelen 

Schaduwdieren 

Welke dieren kennen de kinderen die van schaduw houden? Verschillende bodemdiertjes 

houden van de schaduw (en vochtige plekjes). Laat de kinderen op zoek gaan naar 

bodemdiertjes. Vaak zitten ze onder een gevallen blad of onder een steen. Doe voor hoe je op 

zoek kunt gaan naar bodemdiertjes: Gebruik een lepel of een insectenzuigpotje om de 

bodemdiertjes voorzichtig op te pakken. Je kunt het diertje in een witte bak of loeppotje leggen 

om ze beter te bekijken (met een loepje). Bodemdiertjes zijn namelijk heel kwetsbaar Hele jonge 

kinderen kunnen of met oudere kinderen zoeken, of de diertjes bekijken die in de witte bak 

worden gedaan. Met een schepje kan je de aarde voorzichtig omwoelen wanneer nodig. Wie 

vindt er de meeste verschillende? Kijk op de zoekkaarten welke diertjes je hebt gevonden. Na 

afloop laten we ze allemaal weer vrij: bodemdiertjes horen in de bodem. 

 

Tijd over? 

Schaduwdieren maken! 

 
 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen? Komen jullie volgende week weer? 
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Deze week bouwen we een feestje! Hiervoor kan je ook anderen uitnodigen (de moeders bijvoorbeeld) 

We maken een buffet van allerlei lekkere dingen uit onze eigen moestuinbak en we eten onze fruitijsjes 

op!. 

 

Binnenkomer 

Pictionary 

De begeleider tekent op 

papier een 

(natuur)voorwerp/dier/ 

plant. De kinderen moeten 

proberen te raden wat er op 

papier komt. Te denken valt 

aan: wolk, muis, boom, narcis 

enz. Je maakt het moeilijker door iets te tekenen wat 

niet tastbaar is, bijvoorbeeld zomer of storm. Je kunt, 

als de kinderen dit aan kunnen, afspreken dat diegene 

die het antwoord goed heeft, daarna mag tekenen. 

Fluister het kind in wat hij/zij moet tekenen. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  

Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes en de 

kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er 

water krijgen en wat moet verplant of geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Oogstfeestje 

Organiseer met de kinderen een oogstfeestje. Kijk wat 

er allemaal geoogst kan worden in de tuin. Je kunt de 

kruidenboter van activiteit 14, het water met een 

smaakje van activiteit 16 of de salade van activiteit 18 

nog een keer maken met de kinderen om te serveren 

tijdens het oogstfeest. Je kunt ook op zoek gaan naar 

andere lekkere recepten samen met de kinderen. 

Misschien weten ze zelf wel iets lekkers met 

bijvoorbeeld tomaatjes? Twee suggesties zijn: 

 

1. Courgettesoep maken 

Kijk of er een aantal courgettes groot genoeg zijn om te 

oogsten. Zorg anders voor een courgette uit de winkel. Snijd met de kinderen de courgettes in 

22. Oogstfeestje & natuurvoelbox 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Pictionary 

 Stiften 

 Papier 
Oogstfeest 

 Kruidenboter (zie activiteit 14 

 Water met een smaakje (zie 
activiteit 16 

 Zomerse salade (zie activiteit 18) 
Voor de soep 

 2 courgettes (uit eigen tuin) 
 1 ui 
 1 theelepel peterselie 
 500 ml groentebouillon 
 Snufje peper 
 1 teen knoflook 
 Beetje olie 
 Pan 
 Staafmixer 

 Mesjes voor de kinderen 
Spiesjes 

 Tomaatjes (uit de tuin), 
basilicum en mozzarella 

 OF maïs, courgette, ui en tomaat 
uit de tuin 

 Satéprikkers 
Natuurvoelbox 

 Aantal (schoenen)dozen 

 (Thee)doeken 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: aardbei, 

courgette en tomaat tekenen. 
 

 

WIST JE DAT? 

Oogst heeft te maken met 

‘opbrengst’; dat wat het 

land heeft opgebracht. En 

in ons geval: de 

moestuinbak en 

kruidenbakken. 



 

50 
 

blokjes, snipper de ui en snijd het teentje knoflook fijn. Giet een scheutje olie in een pan en bak 

het uitje met de knoflook en courgette aan. Voeg na ongeveer 5 minuten de bouillon en een 

snufje peper toe. Breng de soep aan de kook en laat het geheel nu voor ongeveer 15 minuten 

pruttelen. Haal na 15 minuten de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer. Laat 

op een veilige plek staan en eet aan het einde van de activiteit op. 

 

2. Spiesjes: 

Spiesjes kun je in verschillende combinaties maken. Tomaatjes, met mozzarella en basilicum zijn 

koud lekker. Je kunt ook een maïskolf doorsnijden en met stukjes courgette, uit en tomaat op de 

bbq roosteren. Leg dan de satéprikkers even in wat water om te wellen. Dan verbranden de 

stokjes niet/minder op de bbq.  

Open het oogstfeest door de kinderen te laten vertellen wat ze al die tijd in de tuin hebben 

gedaan en welke recepten ze hebben gemaakt. Daarna kan iedereen lekker proeven van alles. 

 

Vergeet de fruitijsjes van vorige week niet! 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Natuurvoelbox 

Tijdens het oogstfeest kunnen de kinderen zich natuurlijk niet vervelen. Laat de kinderen een 

(schoenen)doos zien. Stop daar bijvoorbeeld een blad van een boom in. Leg er een theedoek 

overheen. Laat een aantal kinderen voelen. Kunnen ze door te voelen, raden wat het is? Een kind 

mag bijvoorbeeld 3x raden en daarna het voorwerp uit de doos halen om te bekijken. Leg uit dat 

de kinderen in tweetallen een eigen voelbox gaan maken. Ze mogen dingen uit de natuur 

verzamelen. Spreek met ze af wat wel en niet mag: tot waar mogen ze lopen, hoeveel mag er in 

de doos, welke dingen mogen niet in de doos (bijv. levende dieren als slakken, insecten). Ze 

kunnen het spel op het kleed spelen: de één voelt en raad, de ander vertelt of het goed is door 

even onder de theedoek te spieken. Laat de kinderen dan hun gang gaan! 
 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Hoe gaat het met het moestuinboekje of snuffel 

eens in de Doebox. 
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Deze week gaan we appels proeven. Appels horen echt bij de nazomer! Ook gaan we een echt 

wormenhotel maken. 

 

Binnenkomer 

Natuurstoelendans 

Dit spel werkt hetzelfde als 

stoelendans, maar is een 

buitenvariant. Maak een kring 

met de kinderen. Leg in het 

midden een aantal 

voorwerpen uit de natuur 

neer bijvoorbeeld kastanjes, 

steentjes of takjes. Het aantal kastanjes of steentjes is 

er steeds één minder dan er kinderen zijn. Zijn er 8 

kinderen, dan liggen er 7 kastanjes of steentjes in het 

midden. Zet een muziekje aan (bijvoorbeeld op je 

telefoon) en laat de kinderen in de kring rondje lopen. 

Als de muziek stopt, pakken de kinderen een kastanje 

of steentje. Wie geen kastanje heeft, moet aan de kant 

staan. De kastanjes/steentjes worden weer in het 

midden gelegd en de leid(st)er neemt er 1 weg. Het 

spel begint opnieuw. Ga door tot er 1 kind over is: de 

winnaar! 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  

Check de moestuinbak, eventuele kiemplantjes en de 

kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er 

water krijgen en wat moet verplant of geoogst 

worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Appels proeven 

In de herfst komen niet alleen kastanjes en andere noten van de bomen vallen, ook de appels 

zijn rijp! Weten de kinderen hoe een appel groeit (onder de grond, aan een struik of aan een 

boom)? Zien ze verschillen tussen de appels? Welke kleuren kan een appel allemaal hebben? Laat 

ze dan een stukje proeven. Eerst van de groene appel (zoals Granny Smith, Golden Delicious of 

Collina) en daarna van de rode (zoals de Jonagold, Elstar, Alkmene of Cox). Hoe smaakt dat? Wat 

zijn de verschillen? Probeer te benoemen dat het één waarschijnlijk zuur is (je trekt er meestal 

automatisch een zuur gezicht bij) en het ander zoet (zoals limonade).   

23. Appels proeven & wormenhotel 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Paddenstoelendans 

 Champignons of zoek met de 

kinderen 

kastanjes/steentjes/takjes en 

gebruik die 

Appels proeven 

 Groene appels (Granny Smith, 
Golden Delicious, Collina) 

 Rode appels (Jonagold, Elstar, 
Alkmene, Cox) 

Wormenhotel 

 Een doorzichtige bak of grote 
pot 

 Aarde of compost (niet bemest) 

 Zand & Dode blaadjes 
Donker papier of donkere plastic 
zak 

Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin: bodemdieren 

bekijken 
o Doeboekje Vera: bodemdieren 

kijken 
o Doebox materialen: 

o Witte onderzoeksbak 
o Insectenzuigpotjes 
o Loeppotjes 
o Schepjes 
o Loepje 

 
 

TIP 

Zet de wormen uit het 

wormenhotel binnen twee 

weken wel weer terug in 

de grond. Zo kunnen ze 

weer in nieuwe grond 

kunnen graven en eten. 
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Stap 3. Natuurspelen 

Wormenhotel 

Doe met de kinderen in een bak of grote pot laagjes van aarde en zand. Doe dat om en om. De 

dode blaadjes leg je bovenop. Nu is het ‘wormenhotel klaar voor de gasten. Ga met een schepje 

op zoek naar regenwormen, die zitten graag in de vochtige aarde. Of misschien vind je ze wel 

onder dode takken en bladeren. Heb je ze gevonden? Zet de wormen in je hotel. Daarna dek je 

de bak of pot af met donker papier of een donkere plastic zak zodat het daarbinnen net zo lekker 

donker wordt als onder de grond. Maar zorg wel dat er zuurstof bij kan. Nu wachten maar! Houd 

je hotel vochtig, dan drogen de wormen niet uit. En zijn de blaadjes op? Voer de wormen bij. Wil 

je zien hoe wormen tunnels graven? Maak dan een speciaal wormenhotel! 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Hoe gaat het met je natuurschatkist? 
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Pompoenen horen bij de herfst! Vandaag gaan we pompoensoep maken en kijken hoe deze er van 

binnen uit ziet! Zitten er pitten in? En we beginnen en eindigen met takkenspelletjes. 

 

Binnenkomer 

Takken Mikado1 

Laat de kinderen ongeveer 30 

takken zoeken met ongeveer 

dezelfde lengte of zorg zelf 

voor genoeg takken. Met deze 

takken kun je mikado spelen! 

Bundel de takken in je 

handen en laat ze in één keer 

los. De kinderen moeten nu om de beurt proberen om 

er een tak uit te halen, zonder takken te bewegen. Elke 

gewonnen tak is een punt waard. Wie heeft er aan het 

einde de meeste takken? 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst. Hoe 

staat het met het wormenhotel? Zijn de blaadjes op? 

Voer dan bij. Check de moestuinbak en de 

kruidenbakken. Hoe staat alles er bij? Wat moet er 

water krijgen en wat kan geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Pompoensoep maken 

Snijd de pompoen open en laat de kinderen zien. Wat zit daar in het midden? Kan je dat ook 

eten? Waarom wel of waarom niet?  

Haal de zaden weg en snijd de pompoen in blokjes, snipper het uitje en snijd het teentje knoflook 

fijn. Laat de kinderen dit zoveel mogelijk zelf doen. Giet een scheutje olie in een pan en bak het 

uitje met de knoflook en pompoen aan. Voeg na circa 5 minuten de bouillon en een snufje peper 

toe. Heb je nog een worteltje of een aardappel over, dan kan die er ook bij. Een stukje verse 

gember is ook lekker. Breng de soep aan de kook en laat het geheel nu voor circa 15 minuten 

pruttelen. Haal na 15 minuten de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer. Voeg 

een kruidenmengsel toe als b.v. kerrie of ras-el-hanout, net wat je hebt staan. Laat de soep staan 

op een veilige plek en eet na afloop met elkaar op. Bij het opdienen kan je nog munt uit de 

kruidenbakken aan de soep toevoegen. 

 

                                                           
1 Naar het spel mikado uit het Bosboek uit de Doe-box 

24. Pompoensoep & natuuralfabet 

Wat heb je nodig? 

 1 kleine pompoen (of stuk van 
grote pompoen) 

 1 ui 

 500 ml groentebouillon 

 Snufje peper 

 1 teentje knoflook 

 Eventueel een rode linzen, 
wortel en een stukje gember 

 Beetje olie 

 Kruiden: bijvoorbeeld kerrie of 
ras-el-hanout 

 Pan 

 Staafmixer 
 

Gebruik ook: 
o Moestuinboekje: Pompoen 
o Het Bosboek uit de doe-box 
o Takken uit de buurt 

 

TIP 

Je kunt pompoenen in de 

herfst ook gebruiken om 

gezichten uit te snijden! 

Leuk voor Halloween.  
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Stap 3. Natuurspelen 

Natuuralfabet 

Vraag of de kinderen alle letters van het alfabet al kennen. Geef daarna elk kind de opdracht om 

5 á 6 takjes te zoeken en weer te verzamelen op het grasveldje in een cirkel. Vraag nu elk kind om 

één of twee letters te ‘schrijven’ met de takjes. Jongere kinderen moeten hierbij misschien een 

beetje geholpen worden. Bekijk welke letters eruit gekomen zijn en vraag de kinderen om 

woorden te bedenken die met die letter beginnen. Tot slot de moeilijkste vraag – lukt het om 

samen iets uit de natuur te vinden dat begint met één van de letters die we gemaakt hebben? Of 

omgekeerd: Ga op zoek naar iets in de natuur. Weet je met welke letter het begint en kun je dit 

stukje natuur bij een gemaakte letter leggen? Je zou kunnen eindigen met het samen maken van 

een mooi woord met alle takjes.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?   
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Deze week gaan we weer eens iets planten. Dit doen we alvast voor het voorjaar. Ook gaan we bladeren 

eens nader bekijken. 

 

Binnenkomer 

Oefen met vormen 

Steen = maak jezelf helemaal 

klein (gehurkt) 

Papier = sta als een plank,  je 

armen recht omhoog 

Schaar = sta met benen en 

armen gespreid omhoog 

 

Maak groepjes van 2 

kinderen. De begeleider of 1 

kind per groepje telt af en 

roept: 3, 2, 1 steen, papier, 

schaar! Na ‘schaar’ vormt 

iedereen een figuur. Wie 

heeft er gewonnen? Als beide 

hetzelfde figuur hebben gekozen, spelen ze nog eens.  

 

De regels:  

 Steen maakt de schaar kapot dus wint. 

 Papier wikkelt zich om steen heen dus wint. 

 Schaar knipt papier door dus wint. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst.  

Check de moestuinbak en de kruidenbakken. Hoe staat 

alles er bij? Wat moet er water krijgen en wat moet 

verplant of geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Biologische bloembollen planten 

Vertel dat we vandaag bloembollen gaan planten. Uit deze bloembollen groeien in het voorjaar 

bloemen. Voor verschillende insecten (zoals bijen) is dit het eerste voedsel wat ze kunnen vinden 

na de winter. Je kunt meer vertellen over bloembollen door een ui door te snijden. Een ui is net 

als een bloembol een bolsoort. Snijd de ui door en laat zien dat het plantje wat er straks uitkomt 

al te zien is in de verschillende lagen (de rokken). Zien de kinderen waar het plantje straks het 

25. Bloembollen planten & bladzoekertje 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Biologische bloembollen planten 

 Extra bak of plek in de tuin 

 Een ui 

 Een mesje 

 Biologische bloembollen (bijv via 
https://www.bijenlint-shop.nl/) 

 Schepjes 

 Gieter 

 extra: bloembollen binnen 

 3 apart gehouden biologische 
bloembollen 

 3 potjes (of lege melkpakken) 

 3 schotels 

 Hydrokorrels of grind 

 Aarde 

Bladzoekertje 

 Bladeren van bomen uit de 

omgeving 

Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin:  

In een bladerberg springen 
o Doeboekje Vera:  

Herfstbladeren ruiken  
In een bladerberg springen 
 

 

 OOK LEUK 

Is het jou bijvoorbeeld wel 

eens opgevallen dat 

sommige bomen een 

gezicht lijken te hebben, 

op een monster uit een 

fantasieverhaal lijken of 

een natuurlijk hartje in de 

schors hebben? Kijk eens 

goed rond wanneer je een 

wandelingetje maakt, wat 

voor een grappige of 

bijzondere bomen zie jij?   

https://www.bijenlint-shop.nl/
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eerste groeit? Een bol heeft wortels voor water, maar haalt zijn voedingsstoffen uit de bol zelf. 

Heel handig! 

 

Zoek een zonnige plek uit om de bloembollen te planten. Laat de kinderen met een schepje een 

gaatje in de grond maken of plant de bollen in bakken. Onthoud waar je ze geplant hebt, zet er 

eventueel een stekertje bij. Een handige vuistregel: 3x zo diep als de bol is en (wanneer in volle 

grond) 10 cm naast elkaar. Laat de kinderen er een bloembol in doen en het gaatje weer opvullen 

met grond. Laat de kinderen wat water geven.  

Omdat de bloembollen pas in het voorjaar uitkomen (dan zijn sommige kinderen misschien 

alweer weg?) kun je een paar bloembollen apart houden. Deze kun je in potjes (of melkpakken) 

planten. Laat de kinderen je helpen. Zorg dat er een gat onderin de pot of het melkpak zit, zodat 

overtollig water weg kan. Doe een laagje hydrokorrels of grind onderin, aarde erbovenop. Maak 

een gaatje voor de bloembol en leg er wat aarde omheen. Het puntje mag uit blijven steken. Zet 

de potjes op een schotel en op een zichtbare plek, waar de kinderen de groei kunnen volgen, 

bijvoorbeeld in het raam bij de ingang of in het lokaaltje. De bloembollen hoeven niet veel water. 

 

Stap 3. Natuurspelen 

Bladzoekertje 

Het spel bladzoekertje werkt als volgt: Begrens eerst duidelijk het gebied waar de kinderen 

mogen zoeken. Geef elk kind een blaadje van een van de bomen en vraag hen op zoek te gaan 

naar de boom waar het blaadje bij hoort. Zoek samen naar de boom als de kinderen er niet zelf 

uitkomen. Doe dit met een paar soorten.  

 

Je kunt natuurlijk nog veel meer doen met die bladeren: 

1. Leg de verschillende blaadjes naast elkaar op de grond. Wat is er hetzelfde aan de blaadjes, 

wat is er verschillend? Laat de kinderen nog meer verschillende blaadjes zoeken en leg die erbij.  

2. Maak 2 cirkels (bijvoorbeeld met krijt op de stoep) of vierkanten (met 8 takken) om de kinderen 

de blaadjes te laten sorteren. - In de eerste cirkel de groene blaadjes, in de tweede de blaadjes 

met een andere kleur. Of: Alle grote blaadjes in de ene cirkel en de kleine blaadjes in de andere 

cirkel. - Dan alle puntige blaadjes in de ene cirkel en niet-puntige in de andere cirkel. - Kunnen de 

kinderen zelf nog meer manieren bedenken om de blaadjes te sorteren? 

3. Ruik eens aan de herfstbladeren. Waar ruiken ze naar? (Zie doeboekje Vera) 

4. Maak een grote bladerberg en spring er samen in! (Zie doeboekje Robin en Vera).  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Denk aan het vullen van de natuurschatkist, 

misschien kunnen er wat blaadjes in die jullie net hebben gevonden? 
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Vandaag onderzoeken we knoflook en gaan we wat planten. Ook maken we een herfstkunstwerk, 

samen of in kleine groepjes. 

 

Binnenkomer 

Doe als een dier 

De leidster of een kind beeldt 

een dier uit. Denk aan: de 

manier van bewegen (rennen, 

vliegen, zwemmen), geluiden 

die het dier maakt en de 

manier van bijvoorbeeld eten. 

De andere kinderen raden welk dier er wordt 

uitgebeeld.  

Het spel wordt moeilijker door: 

- Een vogelsoort of insect te kiezen. Dieren uit de 

categorie dierentuin, boerderij of huisdier worden 

namelijk vaak gekozen en zijn gemakkelijker te raden.  

- Tijdens het uitbeelden geen geluid te maken. 

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst. Weten de kinderen nog waar de bloembollen 

staan? En welke ze allemaal hebben geplant? Check de moestuinbak en de kruidenbakken. Hoe 

staat alles er bij? Kan er nog iets geoogst worden? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Knoflook ruiken & proeven 

Vraag welk kind het durft om een blinddoek op te doen om iets te gaan ruiken. Snijd een teentje 

knoflook door (of kneuzen) en laat ruiken aan het kind met de blinddoek. Wat ruik je?  Laat het 

ook de andere kinderen ruiken. Wie kent knoflook? Waar kun je het voor gebruiken? (onder 

andere kruidenboter die we al een keer gemaakt hebben!). Laat de kinderen een stukje brood 

met kruidenboter proeven mét knoflook en zonder knoflook erin. Wat is het verschil? Wat vinden 

ze lekkerder?  

 

Knoflook planten 

Na de zomer zijn veel planten uitgebloeid of we hebben ze opgegeten. Knoflook kun je juist in het 

najaar goed planten. In juni/juli kun je dan oogsten. Van knoflook plant je geen zaadjes, maar de 

‘tenen’. Kunnen de kinderen bedenken waarom het zo heet? Laat de kinderen de tenen van de 

bol (de voet!) halen. Over hoe de knoflook geplant moet worden, verschillen de meningen heel 

erg. Het gemiddelde: plant de knoflooktenen ongeveer 5cm diep en 10 cm uit elkaar. Voor 

kinderen kun je aanhouden: maak met je vingers een gaatje in de aarde zo diep als je vingers, de 

26. Knoflook planten & herfstkunstwerk 

Wat heb je nodig? 
Knoflook ruiken, proeven, planten 

 Blinddoek 

 2 knoflook bolletjes 

 Zelf gemaakte kruidenboter: een 
beetje zonder knoflook en met 
knoflook 

 Brood 

 Stekertje 

 
Gebruik ook: 
o Doeboekje Robin: 

Natuurschilderij maken 
o Doeboekje Vera:  

Doe als een dier 

WIST JE DAT? 

Knoflook is familie is van 

de ui. En in tegenstelling 

tot de ui gaan je ogen niet 

tranen van knoflook.  
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afstand tussen je duim en wijsvinger als je die spreidt is de afstand waar je een andere 

knoflookteen kunt planten. Als de tenen in de grond zitten, gooi je de aarde die je gebruikt hebt 

om het gat te maken, weer een beetje over de teen heen. Zet een stekertje bij de knoflook.  

 

Stap 3. Natuurspelen 

Vertel de kinderen dat we een kunstwerk gaan maken. Een herfstkunstwerk! Het mag een 

mandala worden, maar ook iets anders. Probeer bijvoorbeeld eens een dier te maken door 

blaadjes op een bepaalde manier neer te leggen. Baken het gebied af voor de kinderen en laat 

wat voorbeelden zien van materialen die ze kunnen gebruiken. 

Benadruk dat ze het ook anders mogen doen. Het is hún 

kunstwerk. Dan kunnen ze lekker aan de slag! Maak een foto van 

het gemaakte kunstwerk. Je kunt je kunstwerk namelijk lastig mee 

naar binnen nemen. Wanneer de kinderen klaar zijn, kun je wat 

materialen mee naar binnen nemen. Laat de rest op een hoop 

leggen ergens in een hoekje: egels houden in de winter van een 

rommelhoekje waar ze hun winterslaap in kunnen doen! 

 

Je kunt natuurlijk ook een echt natuurschilderij maken, zoals in het Doeboekje Robin staat.  

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Wat vond je een leuke activiteit die je nog eens 

zou willen doen? 

 

 
 

  

  

http://www.despeurzoekers.nl/wp-content/uploads/2016/01/Maak-een-herfstmandala-IMG_0010.jpg
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Bomen en takken zijn vandaag het thema. Misschien kun je wel wat uit je natuurschatkist gebruiken? 

We gaan knutselen en spelen. 

 

Binnenkomer 

Lopen over lussen 

In de binnentuin. Laat een aantal 

kinderen een lange lijn krijten 

(per kind een andere kleur) op de 

stoeptegels. Het is leuk als er wat 

gekke bochten en lusjes in zitten. 

De lusjes moeten echter niet te klein zijn. Het is niet erg als 

de lijnen elkaar af en toe kruisen. Nu mogen de kinderen 

over de lijnen lopen. Er kunnen er waarschijnlijk best een 

paar tegelijk over verschillende lijnen lopen. Maak het 

extra uitdagend door een tikker aan te wijzen. Wordt je 

getikt, dan blijf je op de lijn staan. Je vormt zo een obstakel voor de andere kinderen die nog wel 

op de lijnen kunnen lopen. Wie na een bepaald aantal minuten overblijft (bijvoorbeeld 5 

minuten), is de winnaar van het spel.  

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Grijp hierin kort terug op de vorige bijeenkomst. Weten de kinderen nog waar de knoflook staat? 

Hoe staat alles er bij?  

 

Stap 2. Moestuinieren 

Trofeestok2 

Verzamel de kinderen buiten op een kleed. Vertel dat ze straks een trofeestok gaan maken. Een 

trofeestok is een stok met waardevolle schatten uit de natuur eraan. Spreek bijvoorbeeld af dat 

je een kleine wandeling gaat maken met de kinderen en dat ze moeten speuren naar de 

natuurschatten die ze aan hun trofeestok willen vastmaken. Ben je terug van de wandeling, maak 

dan samen met de kinderen de trofeeën vast aan hun stok. Laat ze vertellen waarom ze dit aan 

hun trofeestok willen vastmaken. De trofeestok is ook een handige manier voor kinderen om 

anderen (zoals de ouders) te vertellen wat ze hebben gedaan.  

 

Stap 3. Natuurspelen 

Boompje verwisselen 

Kies een boomrijk gebied uit (met in ieder geval evenveel bomen als het aantal kinderen wat 

meedoet). Bij gebrek aan bomen kunnen lantaarnpalen, paaltjes of betonblokken ook meedoen. 

Baken het gebied af en laat alle kinderen een boom kiezen. Dit zijn de bomen die meedoen, alle 

                                                           
2 Naar een idee uit het Bosboek uit de doe-box 

27. Trofeestok & boompje verwisselen 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Binnenkomer 

 Stoepkrijt 
 

Trofeestok maken 

 Zoveel stokken als er 
kinderen zijn 

 Touw 

 Elastiek 

 Tape 
 

 

WIST JE DAT? 

Een boom heeft een lijf en 

lichaamsdelen. Botten, 

aderen, een huid én hij 

haalt zelfs adem! 
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andere bomen doen niet mee! Wanneer de kinderen een boom die meedoet aanraken zijn ze 

‘vrij’. Tel tot 3 en dan wisselt iedereen van boom. Je mag niet terug naar dezelfde boom en je 

moet wisselen wanneer je je boom hebt losgelaten. Bij iedere boom mag maar één kind staan. 

Degene die hem is (dat ben jij als eerste!) probeert een van de bomen te pakken die vrijkomt.  

 

Maak het spel moeilijker door: 

- Eén boomsoort te kiezen (bijvoorbeeld eik of berk) waar je vrij bent. De andere 

boomsoorten doen dus niet mee!  

Of een andere variant:  

- Degene die hem is, is de tikker en probeert iemand te tikken die van boom verwisselt. 

Wie getikt is, is nu de tikker.  

 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Wat kunnen jullie volgende week allemaal doen?  Kijk nog eens in het moestuinboekje en vul je 

natuurschatkist aan. Er is altijd wel iets leuks te vinden in de natuur. 
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Deze laatste keer kijken we terug naar de afgelopen negen maanden. Wat hebben we veel beleefd, 

geproefd en gedaan in de verschillende seizoenen. We maken alles klaar voor de winter. 

 

Binnenkomer 

Slakken en wormen 

Ga met de kinderen buiten 

op zoek naar slakken en 

wormen. Maak gebruik van 

de materialen uit de doebox. 

Wie durft er een slak over 

zijn hand te laten lopen? En 

wie vindt er een worm? 

Wisten de kinderen dat 

wormenpoep heel goed is 

voor de planten? Bekijk de 

worm eens van dichtbij met 

een loepje.  

 

Stap 1. Verhalen vertellen   

Wat hebben we dit jaar allemaal gedaan? Wat vond je 

het leukst? En wat niet. Wat vond je het lekkerst? En 

het mooist? 

 

Stap 2. Moestuinieren 

Moestuinbak ‘opruimen’ 

De winter komt eraan! Dat betekent dat de meeste groenten wel zo een beetje klaar zijn met 

groeien en bloeien. Ga met de kinderen de moestuin in om de laatste dingen te oogsten. Ruim, 

waar nodig, oude planten op (maak gebruik van de compostemmer, zie hieronder). Let er ook op 

dat je sommige dingen juist laat staan. Zo overwinteren wilde bijen soms in holle stengels. Laat 

de knoflook uit les 26 wel staan! Die komt gedurende de winter en het voorjaar op en zal je in het 

nieuwe seizoen mooie knoflookbollen opleveren.  

 

Compostemmer maken 

Vertel de kinderen dat het groente en tuinafval weer gebruikt kan worden om een gezonde 

bodem te maken. Een deel van het groenafval kan je in een compostemmer doen met wat aarde. 

Zie in dit filmpje hoe je dat zou kunnen doen. https://www.youtube.com/watch?v=IOuw7Qui9Zk  

 

 

  

28. Winterklaar maken, compost & groentespiesjes 

ism WFFR 

Wat heb je nodig? 
Voor de compostemmer 

 Compostemmer 

 Schepjes  

Voor het vogelvoer 

 Dennenappels (liefst al open en 
lekker groot) 

 2 potten vogelpindakaas (dat is 
pindakaas zonder zout) 

 lepeltjes 

 Vogelzaad 
 

Gebruik ook: 
o Doeboekje Vera: slak over je 

hand laten lopen EN wormen 
zoeken 

o Doeboekje Robin: Vogels voeren 
o Doebox materialen: 

o Witte onderzoeksbak 
o Schepjes 
o Loepjes 

OOK LEUK 

Misschien kun je wat foto’s 

samenvoegen van 

afgelopen tijd op een A4-tje. 

Bijvoorbeeld wat fotos’s van 

enkele knutsels of de 

moestuinbakken elke 2 

maanden. Dit kan zonder 

dat er kinderen op beeld 

staan. Leuk als herinnering! 

https://www.youtube.com/watch?v=IOuw7Qui9Zk
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Stap 3. Natuurspelen 

Vogelvoer maken 

In de winter kan je vogels een beetje helpen door vogelvoer te maken.  

Pak de dennenappels en bevestig het touwtje eraan. Laat de kinderen ze lekker insmeren met 

vogelpindakaas. Als de dennenappels helemaal vol zitten met pindakaas zet je het vogelzaad op 

tafel en laat je de kinderen hun dennenappel er doorheen rollen. De zaadjes zullen nu aan de 

pindakaas plakken. Hang de dennenappels samen met de kinderen op in de tuin. Komt er 

misschien meteen al een vogeltje kijken? 

 

 

Stap 4. Samen vooruitblikken en napraten  

Dit was het! Hopelijk hebben jullie het naar je zin gehad! En wie weet heb je ook nog iets geleerd. 

Tot volgend jaar? 
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