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We hebben bij dit project verschillende dingen gedaan 

en heel veel over uilen geleerd.  

Hieronder staan alle opdrachten. De kinderen hebben 

erbij geschreven wat ze precies gedaan hebben en wat 

ze ervan vonden. 
 

Opdracht 1: Uilen in Nederland 

Wie: Amir Ibrahim Mohammed 

Dit was de opdracht: we moesten met een tweetal opzoeken wat voor uilen er 

in Nederland zijn. De bekendste uilen die er in Nederland leven zijn: 

Oehoe,sneeuwuil,kerkuil,ransuil,bosuil,velduil,steenuil en ruigpootuil 

Dit vond ik ervan: ik vond het heel leuk om te kijken wat voor soort uilen er in 

Nederland zijn. 

Opdracht 2: Uilenzoekkaart 

Wie: Jan Poels 

Dit was de opdracht: we kregen een blad en daar moesten we vragen op 

schrijven en pijlen met ja en nee en uiteindelijk kwam je bij een bepaalde uil 

uit  

Dit vond ik ervan: ik vond het een super leuke opdracht en het was leuk omdat 

je alles zelf mocht bepalen over de vragen:) 

Opdracht 3: Braakballen uitpluizen 

Wie: Bloom Willems 



Dit was de opdracht: We moesten braakballen van een uil openmaken en de 

muizenbotjes die er in zaten moesten we opplakken. 

Dit vond ik ervan: Echt superleuk!! ik vond het leuk om iets met me handen te 

doen en botjes te onderzoeken zeker een aanrader!! 

Opdracht 4: Dichten met uilen 

Wie: Fleur Wittebrood 

Dit was de opdracht: We moesten drie gedichten over uilen maken een 

elfje, een limerick en een acrostichon. Je moest in de acrostichon de naam van 

een uil gebruiken.  

Dit vond ik ervan: Ik vond het best moeilijk en ik had de opdracht niet 

helemaal afgekregen.   

Opdracht 5: Skelet van muizen bij elkaar zoeken 

Wie: Quinn Greijn 

Dit was de opdracht: We mochten als eerst de braakballen van een uil 

uitpluizen toen dat en toen moesten we de botjes zoeken en bij elkaar kijken 

en dan de muizen skeletten in de goede “volgorde” op het papier plakken en dan 

proberen het hele muizen skelet bij elkaar te krijgen. 

 

Dit vond ik ervan: ik vond het leuk om te doen omdat je echt zelf kon gaan 

kijken waar moet het zitten en hebben we dat botje dan wel en het 

eindresultaat was ook vet 

Opdracht 6: Met de kop van een uil 

Wie: Mohammed Ibrahim Mohammed 

Dit was de opdracht: Je moest een dag omschrijven met de kop van een uil 

Dit vond ik ervan: Ik vond het een leuk opdracht, want je kon een eigen verhaal 

verzinnen. 

Slotopdracht: onderzoeksvraag bedenken, onderzoek uitvoeren en 

presenteren 

Wie: Milan Van Hoorn en Foxx Meijer 



Dit was de opdracht: we moesten een presentatie maken met een 

onderzoeksvraag die was verschillen en overeenkomsten tussen een oehoe en 

een filipijnse vleerhond. 

Dit vond ik ervan: foxx: het was erg leuk ook al was er veel ruzie in mijn 

groepje maar het ging voor de rest wel goed wij hadden een goede presentatie 

vind ik zelf ik denk dat mensen onze presentatie wel leuk vonden.  

milan:ik vond het wel leuk, omdat we zelf mochten kiezen welke dingen we 

gingen vergelijken er was wel wat ruzie 

 

 

….en het nieuwe thema is: ‘Sporten is gezond, toch?’ 

 

 De  plusbrief is ook terug te vinden op de 

website van ’t Startblok 

http://www.startblok-cuijk.nl 

 

 


