Beste ouder, verzorger,
Op school werkt uw kind momenteel met het lespakket ´De lente loeit weer´. De lente is het seizoen
waarin de koeien weer naar buiten gaan en de lammetjes worden geboren. De dieren zijn dol op de
geur van het verse gras. Een prachtig seizoen op de boerderij. Campina en Klasse TV hebben daarom
samen een leuk en leerzaam lespakket ontwikkeld: ‘De lente loeit weer’.
Maandag 21 maart 2016
Maandag 21 maart, tijdens de officiële start van de lente, wordt de opening van het boerenseizoen
gevierd. Op die dag zullen de koeien na de winterperiode weer bokkend en springend de frisse
buitenlucht op gaan snuiven. Om 10.45 uur kunnen leerlingen op het digibord live meekijken naar
deze feestelijke gebeurtenis. Dit jaar opent een sportieve BN-er samen met de boer de staldeuren.
De dansende koeien beloven ook dit jaar weer een spektakel te worden.
Het lespakket
Het digitale lespakket ‘De lente loeit weer’ is ontwikkeld voor groep 3/4 en groep 5/6. Het lespakket
bestaat uit educatieve video’s, opdrachten en spelletjes. Leerlingen leren onder andere over het
leven op de boerderij, de voeding van de dieren en het melken van de koeien. Daarnaast leren de
leerlingen over gezonde voeding en het belang van bewegen. Het lespakket bestaat uit verschillende
onderdelen zoals Raad het geluid, Vraag het de boer en een Lettermachine.
In de video’s zien de leerlingen wat boer Ebbelaar uit Westzaan gedurende de dag doet. Hij melkt de
koeien, vertelt hoeveel melk een koe per dag geeft en hoeveel melk er nodig is voor een kaas.
Daarnaast beantwoordt boer Ebbelaar nog meer vragen: er is ook zoveel te leren op de boerderij!
Thuis kunt u ook meedoen. Kent u alle boerderijgeluiden al? Raad het samen met uw kind op
lenteloeit.klassetv.nl.
Campina Open Boerderijdagen
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, sprtieve en leerzame 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.
Met vriendelijke groet,
Het team van Campina & KlasseTV

NB Reclame code commissie: Het lespakket ‘De lente loeit weer’ kent een educatieve insteek en
voldoet aan de wetgeving en richtlijnen van de reclame code commissie en de FNLI (federatie
Nederlandse Levensmiddelen Industrie). In het lespakket wordt uw kind niet blootgesteld aan
logogebruik of andere reclame-uitingen.

