
Terugblik ‘Natuurlijkgoed’



We hebben schaapjes geknutseld. Met verf 

en papier. We zijn naar de blije big gegaan 

(boerderij). We zijn ook bij het Wasven

geweest. Daar hebben we een speurtocht 

gedaan, met een vergrootglas. Bijen 

gekeken. En een soepstengel met honing 

gegeten. Beestjes zoeken. De bloemen 

sorteren bij de bloemenzaadjes. Papier 

opgeruimd. Pip (6 jaar)

We hebben van de klas een boerderij 

gemaakt. We zijn naar de boerderij 

geweest. Daar hebben we koeien, stieren, 

varkens en kippen gezien. We mochten ook 

klimmen op de, ik weet meer hoe dat 

heet,...  de wagens (tractors).                   

Dat was het.                Justin (5 jaar)

Het huishoek vind ik leuk. De huishoek was 

een boerderij en nu van Pasen én boerderij. 

En ik vind de markt leuk. En ik vind knutselen 

leuk. En dat was het. En verven!            

Niomar (6 jaar)

We zijn bij de koeienstal geweest. Ook de 

varkensstal. Ook de stierenstal. In de klas 

hebben we ook koeien geknutseld, en 

varkens en schapen. Julian (5 jaar)

Wij hebben iets super leuks gedaan. Dieren 

gezocht op het bord met juf Marion. We 

hebben letters gemaakt van boerderijdieren. 

We hebben heel leuk gespeeld in de 

huishoek met de boerderijdieren. Bo (5 jaar)

Wist je dat…

een paard staand kan slapen?

een kip ongeveer 300 eieren per jaar legt?

Bekijk het filmpje voor nog meer leuke weetjes!

Wist je dat.. – YouTube

Groep 2

https://www.youtube.com/watch?v=vfmSQeVf8js


We hebben groente en fruit geproefd. En we 

hebben de schijf van 5 geleerd. en we hebben 

uit folders producten geknipt en we hebben 

gekeken naar het product en geproefd. we 

hebben geleerd dat het niet om de kleur gaat 

maar het kan ook gewoon hetzelfde smaken 

dan iets anders. we hebben ook nog yoghurt 

we dachten dat het yoghurt met aardbeien was 

maar het was een rode kleurstof. en er stonden 

allemaal dingen op tafel. en we vonden de 

abrikoos het lekkerst. en het vieste was 

bleekselderij. Bente, Nisa & Almina

we waren in kasteeltuin geldrop. we gingen 

beestjes zoeken, en natuurlijk ook vangen en 

vrij laten. en nog naar de kinderboerderij. er 

waren allemaal dieren zoals geiten, konijnen, 

ezels, en natuurlijk varkens en kippen en 

muizen. en we hebben poep van dieren  

gezien. Floris & Olivia

Wij hebben lessen over LENTEKRIEBELS 

gehad. het gaat over je nakie en je gevoel en 

over de baby en verliefd worden. Als je geen 

toestemming hebt om aan iemands lijf te komen 

mag je er niet aan zitten. als het eitje en het 

zaadje bij elkaar komen komt er een baby. als de 

baby groot genoeg is kan hij uit de buik 

komen. niet naakt in het openbaar. wel in bad en 

in de douche. als je verliefd bent dan krijg je 

vlinders in je buik. je vindt elkaar lief.                                                

Cas & Fleur

Als eerst zijn we er naar toe gereden in verschillende 

groepjes de ouders reden. Toen we er aankwamen zochten 

we allemaal een plekje en gingen we fruit eten. Toen we 

daarmee klaar waren gingen we weer in groepjes verder 

samen in een groepje bepaalde we waar we heen gingen. 

Sommige gingen als eerst naar de zintuigentuin. En anderen 

gingen als eerst naar de kinderboerderij. En ook gingen we 

kriebelbeestjes zoeken. We hadden namelijk potjes en 

boekjes meegenomen ook hadden we blaadjes 

meegenomen daarop kon je invullen welk beestje je had 

gevonden. Ook hadden we tussendoor gepicknickt. Dat 

deden we op een heel groot veld en sommige hadden 

lekkere dingetjes meegenomen en deelde het met andere. 

Sommige kinderen hadden kleedjes meegenomen. De een 

hield het kleedje voor zichzelf en de ander deelde het 

kleedje juist. toen gingen we weer in dezelfde groepjes naar 

school. We bleven daar van s´ ochtends toen de school 

begon tot de middag toen de school afliep. En als laatst 

werden we opgehaald door onze ouders oppassers of opa’s 

en oma´s. Tessa & Hugo 

Smaaklessen

Lentekriebels 
Groep 4

Kasteel Geldrop

Kasteel Geldrop



Groep 7

We hebben het gehad over constructies, planten, en gereedschap.

Constructies van juf Amber was heel leuk! We gingen een brug van kranten 
bouwen van stoel naar stoel (of tafel naar tafel).

En bij planten was het ook heel leuk, we gingen we kijken hoe een vleesetende 
plant een insect te pakken kreeg in een filmpje. En meester Jort had ook zulke 

planten meegenomen en hij liet zien hoe die beten.

Toen bij gereedschap les van juf Jenny kreeg je door middel van een spel kreeg je 
kaartjes een had een plaatje van een gereedschap en de ander stond de uitleg op 
en die moest je bij elkaar leggen daarna ging je nakijken. Al de lessen waren heel 

leerzaam en leuk.

Het begon bij stap 1, je moest 8 deelvragen bedenken. Daarna bij stap 2 ging je 
dan 4 van die deelvragen uitkiezen die je gaat beantwoorden zodat het gaat 

helpen met de grote onderzoeksvraag. Bij stap 3 ging je 4 deelvragen 
beantwoorden en wij vonden het best lastig. Als je dat had gedaan kon je naar stap 

4. Bij stap 4 schrijf je de beste informatie van de deelvragen opschrijven om dan 
de grote onderzoeksvraag te beantwoorden. Als je dat had gedaan was je zowat al 

klaar. 

Dit was ook heel leuk! We gingen naar het theater en daar lieten ze zien hoe het 
ging in de tweede wereldoorlog. Er waren veel mensen en wij zaten lekker hoog.

Maar ja het was gewoon leuk (:

Finn & Tino uit groep 7A

Lessen

Onderzoek

Anne Frank



Lunch met groep 0-1A, 2B en zwaantjes (Korein)






