
Hoi lieve Pinguïns, Vlinders, Dolfijnen, Bevers en Egels, 

 

Het is nog steeds heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Voor het project lente hebben we weer 

wat leuke opdrachten voor jullie bedacht die je mag doen. 

 

Opdracht 1: Limonade maken 
 
Wil jij je eigen limonade maken? Dat kan! Je hebt nodig: 

 Maatbeker  

 Citroen/sinaasappel/munt/appel/bosbessen en andere smaakmakers die in huis zijn.  

 Snijplank 

 Mes 

 Theedoek  

 Water 

 Limonade- of waterkan en bekers 
 
Eerst even goed je handen wassen! Daarna kan je aan de slag. 

 Kijk of je de namen van de vruchten en de bessen kent.  

 Je kunt er ook een spelletje van maken en met een theedoek als blinddoek ruiken en 
proeven. Waar ruikt het naar? Hoe smaakt het? Is het zoet, of is het zuur?  

 Kies welke vruchten en smaakmakers lekker zijn voor in je eigen limonade. 

 Snijd de vruchten in schijfjes of stukjes en stop alles in de limonade- of waterkan en zet het 
een half uurtje weg in de koelkast.  

 
Nu kan je in de zon genieten van je zelfgemaakte limonade! 
 

 
 

 

  



Opdracht 2: Wormenhotel 
 
Wat heb je nodig:  

 Doorzichtige bak of jampotjes 

 Tuinaarde en evt. licht zand 

 Stenen 

 Blaadjes 

 Schepje 
 
Stroop de mouwen op en vul de bak of jampotjes eerst met een laagje steentjes. Doe er daarna een 
laagje aarde op. Herhaal dit en wissel af met donkere en lichte aarde. Voeg af en toe ook een laagje 
blaadjes toe. Door de verschillende laagjes kun je straks goed zien hoe de wormen hun gangetjes 
kruipen.  
 

    
 
Ben je klaar met het hotel? Dan ga je natuurlijk op zoek naar wormen.  
Er is een hele handige manier om wormen te vinden of te lokken. Heb jij dat al ontdekt?  
 
Ga nu rustig kijken hoe de wormen hun gangen graven. En het leuke is, dat je na een nachtje slapen 
nog meer gangetjes kunt zien.  
 
Laat de wormen na een dag of twee wel weer vrij in de tuin. 
 

 

 

 

Wij zouden het heel leuk vinden als jullie een foto sturen, zodat wij kunnen meegenieten! 

  

Stuur dit naar: middenbouw@dehoeveschool.nl 

  

Veel zoek- en ontdekplezier!  

   

Een dikke knuffel op afstand voor jullie allemaal,  

Yannick, Marijke, Hilde, Wim, Gaby, Inge en Lysanne 
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