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Doel van het lespakket 
Haal de lente in de klas! In samenwerking met Campina heeft KlasseTV het lespakket De lente loeit 
weer ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 t/m 6 van het basisonderwijs. De leerlingen leren 
middels dit leuke, educatieve lespakket over het leven op de boerderij. Ze maken spelenderwijs 
kennis met woorden, geluiden en processen die op de boerderij voorkomen. Centraal staat de 
melkveehouderij van boer Ebbelaar, waar de video’s en de geluidspelletjes zijn opgenomen. 
Daarnaast leren de leerlingen over gezonde voeding en het belang van bewegen.  
 
Inzetten van het lespakket 
De activiteiten zijn zowel klassikaal, in groepjes als individueel te doen. Alle oefeningen worden 
digitaal aangeboden en kunt u presenteren via het digitale schoolbord. Ook kunt u werkbladen 
downloaden en printen om de kinderen zelfstandig aan dit project te laten werken. 
 
Het lespakket is ontworpen om in de lente in te zetten als project. Vanaf maandag 21 maart 2016 
vindt u op KlasseTV twee weken lang iedere dag nieuwe video’s, opdrachten, spelletjes. Na deze 
periode blijft het lespakket gedurende de hele lente beschikbaar. Iedere dag wisselt de inhoud van 
het lespakket. Zo heeft u iedere dag toegang tot nieuwe inhoud. De lente loeit weer leent zich er 
uitstekend voor om gedurende twee weken een half uur per dag in te zetten. 
 
Op de overzichtspagina’s van zowel groep 3/4 als groep 5/6 vindt u een op maat gemaakte lesbrief. 
Hierin staat gestructureerd weergegeven hoe u een les kunt opbouwen met de verschillende 
onderdelen van het lespakket. Iedere les begint met een warming-up oefening, zodat de leerlingen 
hun hoofden kunnen leegmaken en met deze speelse opdracht fris kunnen beginnen aan de les. Ook 
vindt u er extra elementen voor leerlingen die eerder klaar zijn met hun opdrachten dan anderen. 
 
 
Kerndoelen 
De verschillende onderdelen van De lente loeit weer sluiten aan bij de natuurmethoden van de grote 
educatieve uitgeverijen, zoals ‘Wijzer door de natuur’, ‘Leefwereld’ en ‘Natuurlijk’. De bijpassende 
kerndoelen horen bij de leerlijnen ‘Nederlands’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 
 
Kerndoel 01 > De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
Kerndoel 34 > De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen.   
Kerndoel 39 > De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
Kerndoel 40 > De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
Kerndoel 41 > De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 
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Inhoud en opzet van het lespakket 
Het lespakket De lente loeit weer is op maat gemaakt voor groep 3/4 en groep 5/6. Hieronder staat 
de inhoud van de twee categorieën op een rij. 
 
Inhoud groep 3/4 

 Introductievideo (3 minuten) 
De leerlingen maken kennis met de boerderij en de dieren, de vriendelijke boer Ebbelaar, het 
melken en het schoonmaken van de stallen. 

 

 Raad het geluid 
De leerlingen horen een geluid dat voorkomt op de boerderij. Wie herkent het geluid? Het 
antwoord kunt u daarna tonen in de vorm van een videofragment. Iedere dag staat er een nieuw 
geluids- en videofragment voor u klaar. 
 

 Vraag het de boer 
Boer Ebbelaar beantwoordt iedere dag een vraag van een leerling. Bijvoorbeeld: hoe weet je of 
je een ei kunt eten, of dat er een kuikentje in zit? 
 

 Woord & plaatje 
De leerlingen koppelen in dit spelletje woorden aan plaatjes. Ze horen een woord en moeten hier 
het juiste plaatje bij zoeken. 
 

 Lettermachine 
Hierin staan 40 woorden die bestaan uit vier letters. Deze woorden hebben te maken met het 
leven op de boerderij, zoals gras, maai, hooi en stal. De leerlingen moeten zo snel mogelijk de 
letters op de juiste plaats zetten. 

 
Inhoud groep 5/6 

 Introductievideo (3 minuten) 
De leerlingen maken kennis met de melkveehouderij van René Ebbelaar. Van het melken van een 
koe tot het maken van kaas: hoe wordt een zuivelproduct gemaakt? 
 

 Raad het geluid 
De leerlingen horen een geluid dat voorkomt op de boerderij. Wie herkent het geluid? Het 
antwoord kunt u daarna tonen in de vorm van een videofragment. Iedere dag staat er een nieuw 
geluids- en videofragment voor u klaar. 
 

 Vraag het de boer 
Boer Ebbelaar beantwoordt iedere dag een vraag van een leerling. Bijvoorbeeld: waarom heeft 
een koe een geel kaartje in haar oor? En wat is de meest populaire koeiennaam? 
 

 Maak een verhaal 
Door vier afbeeldingen in de goede volgorde te zetten, maken de leerlingen zelf een verhaal. 
Bijvoorbeeld het verhaal van kaas maken: hoe volgen de verschillende stappen in het proces 
elkaar op? 
 

 Quiz 
Test de kennis die de leerlingen hebben opgedaan over de boerderij. Een quiz bestaat uit vijf 
vragen, die ieder drie antwoordmogelijkheden hebben. U kunt de quiz klassikaal doen, 
individueel achter een computer laten maken, of zelfs als werkblad printen en laten invullen. 
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Kijkje nemen op de boerderij! 
Ook thuis is het natuurlijk lente! En dat betekent dat de Campina Open Boerderijdagen weer voor de 
deur staan. Op 6 en 16 mei openen circa 65 boeren hun staldeuren voor het publiek. Zij bieden een 
kijkje in het dagelijks leven op de boerderij en laten zien waar melk vandaan komt. Deze open dagen 
bieden tal van leuke, leerzame en sportieve activiteiten, zoals een boerenstormbaan, koe melken en 
een rondleiding over de boerderij. Kijk op www.campina.nl/boerderijdagen2016 voor een boerderij 
in de buurt. En kijk op www.klassetv.nl voor het lespakket ‘De lente loeit weer’. 
 
Houd de Facebook van Campina eind april in de gaten over de Boerderijdagen. Kijk op 
www.facebook.com/campina.nl.  
 
 
Achtergrondinformatie 
De melkveehouderij van de familie Ebbelaar in Westzaan (Noord-Holland) is een ‘FrieslandCampina 
boerderij’. Van alle melk die de koeien van boer Ebbelaar geven wordt kaas gemaakt in de fabriek in 
Lutjewinkel. Samen met hun drie zonen wonen René en Afra Ebbelaar in het woonhuis dat in 1880 is 
gebouwd. Ze hebben 50 koeien die ’s zomers lekker buiten lopen. In de winter verblijven ‘de dames’, 
zoals boer Ebbelaar liefkozend zegt, in de ligboxstal. De kalfjes verblijven in de jongveestal. De koeien 
worden twee keer per dag gemolken in de melkstal. 
 
Verder lopen er honden, katten, kippen, eenden, paarden, geiten, konijnen en cavia’s rond op de 
boerderij. De melkveehouderij ligt in een veenweide-reservaat. Ieder jaar komen er veel weidevogels 
naar het weiland, zoals de kievit en de grutto. 
 
Al jarenlang komen er schoolklassen op de boerderij. Wilt u ook met uw leerlingen een boerderij 
bezoeken, kom dan op 6 of 16 mei naar de Campina Open Boerderijdagen. Kijk voor een 
deelnemende boer bij u in de buurt op www.campina.nl/boerderijdagen2016. Op de boerderij 
kunnen kinderen spelenderwijs leren en krijgen ze een rondleiding van de boer. Ze mogen een kijkje 
nemen bij de melkmachine en kunnen vragen stellen aan de boer.  
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