
     

De laatste weken voor de zomervakantie zijn omgevlogen.  

We begonnen na de meivakantie met het werken over de boerderij. We 

hebben gekeken wie er allemaal op de boerderij wonen, wat een boer en 

  

 boerin voor werk doen op de boerderij, hoe de dieren heten (schaap, ooi, 

ram, lammetje), wat ze eten en waar het eten naartoe gaat. En we hebben 

allemaal liedjes geleerd over de boerderij en de dieren op de boerderij. We 

hadden van de huishoek een boerderijhoek gemaakt met echt hooi en eten 

voor de dieren, daar werd heel veel ingespeeld en kwamen de kinderen tot 

mooie verhalen. 

 

     



We zijn naar boerderij Elsenhove geweest en daar hebben we van alles 

geleerd over de poep van dieren. We hebben de dieren ook bekeken en 

kunnen aaien. Wat hebben we er veel geleerd! 

 

 

    

Nadat we de boerderij hadden afgesloten zijn we gaan werken over kunst. 

We hebben nu van de huishoek een echt theater gemaakt waar de kinderen 

voorstellingen konden geve, poppenkastverhalen konden spelen of op een 

echte saxofoon blazen. Een paar kinderen kregen er al echt geluid uit!  

Wat is kunst, wanneer is het kunst, hoe ziet kunst eruit en hebben we met 

allerlei technieken onze eigen kunstwerken gemaakt. Zowel in het platte vlak 

als ruimtelijk met kosteloos materiaal. 

   
In de bouwhoek gingen we kunst maken met keukenrollen, wc rollen, doosjes, 

cd’s enz. Wat een mooie kunstwerken zijn het allemaal geworden! 

       



Dinsdag 2 juli sluiten we het thema af met een tentoonstelling voor de ouders. 

Dan kunnen  we laten zien wat we hebben gedaan met het thema kunst. 

 

Kleien met verschillende kleuren, ook het mengen van de kleuren is een hele 

ontdekking! 

 

Verven op een spiegel, en dan een afdruk maken, ook dat werden hele 

kunstwerken! 

We hebben nog een waterfeest gehouden omdat het in de klas wel heel erg 

warm was de afgelopen dagen. 

Nog een paar dagen school en dan gaan we genieten van een mooie, 

gezellige zomervakantie! 

Fijne vakantie allemaal! 

 

 


