
Hoi lieve Pinguïns, Vlinders, Dolfijnen, Bevers en Egels,  
  
Wij genieten elke week van de foto’s en video’s die we binnenkrijgen op onze 
Middenbouw mail. Dat vinden wij hartstikke leuk! Voor deze week hebben we 
weer wat leuke opdrachten bedacht om thuis mee aan de slag te gaan met het 
project Lente.  
 

 
 

Opdracht 1: Maak een natuur mandela! 
Stap 1: Ga lekker naar buiten en verzamel mooie steentjes, bloemen, bloemblaadjes, 
takjes, gras en misschien vind jij nog andere mooie dingen in de natuur die je kan 
gebruiken. 

Stap 2: Zoek een plekje (binnen of buiten) waar je een vlakke ondergrond hebt. 

 

Stap 3: Nu ga je de mandela leggen. Begin met iets in het midden te leggen, 
daaromheen komt een cirkel met natuurmateriaal. Zo maak je elke keer een cirkel om 
de andere cirkel heen. Je kan hem zo groot maken als je zelf wilt. Bekijk maar eens 
het filmpje van Carmen: https://youtu.be/VcOGEYRjXfg  

Wil je het bewaren? Maak er een mooie foto van, want een mandela is voor even en 
die hoor je niet te bewaren.  

 

https://youtu.be/VcOGEYRjXfg


 
 
 
 
 

Opdracht 2: Bodemdiertjes vangen  
 
Wat heb je nodig: 

 Glazen potje  
 Zoekkaart 
 Aarde  
 Blaadjes  
 Wit papier 

 

Voorbereiding 
Verzamel alle materialen en leg de spullen op een tafel buiten 

Omschrijving 
Je gaat vandaag op zoek naar bodemdiertjes in jouw tuin.  

 Neem je jampotje en begin met speuren. Je kunt zoeken onder stenen, achter 
stukjes hout, in een beetje mos of onder een bloempot.  

 Zet de bodemdiertjes voorzichtig in je jampotje met een beetje aarde en wat 
blaadjes (bodemdiertjes houden van donker, zet ze nooit bij de verwarming of 
in de zon). 

 Als je de bodemdiertjes voorzichtig op het witte papier legt kun je ze met de 
zoekkaart (zie bijlage) bestuderen. Wat heb jij allemaal gevonden?  

 Zet je de bodemdiertjes na het bestuderen weer terug in de tuin? 
 

Extra: Als je het jampotje (zonder de deksel natuurlijk) een nachtje tot de rand 
ingraaft in de tuin, heb je zomaar kans dat er de volgende dag zelf diertjes zijn 
ingekropen! 

 

 

 
 



 
 

Opdracht 3: Zaadbommen maken 
 

Wat heb je nodig: 
 Eierdoos 
 Bak met tuinaarde  
 Bloemzaadjes 
 Water 

 

Voorbereiding 
Verzamel alle materialen en leg de spullen op een tafel buiten 

Omschrijving 
Je gaat vandaag zaadbommetjes maken voor in de tuin! 

 Giet een beetje water bij je tuinaarde en kneed er kleine, stevige bolletjes van. 
  Rol deze bolletjes door de bloemzaadjes en leg ze voorzichtig in de eierdozen. 
  Laat de bolletjes(bommetjes) een nachtje drogen.  
 Als de bolletjes droog zijn, mag je ze de tuin in gooien!  

 

Overal waar jouw bommetjes neerkomen groeien straks explosies van kleine 
bloementuintjes! En die zijn weer goed voor de bijen en de insecten!  

 

 

 

 



 

 
Stuur je foto of video 
naar: middenbouw@dehoeveschool.nl  
 
 
 
Veel zoek- en knutselplezier!   
    
Een dikke knuffel op afstand voor jullie allemaal,   
Yannick, Marijke, Hilde, Wim, Gaby, Inge en Lysanne  
  

Opdracht 4: Paasei knutselen 

 
Het is bijna Pasen! Carmen heeft een leuke opdracht voor jullie bedacht. 

Dit heb je nodig: 

• 2 vellen wit A4 papier 
• Stroken gekleurd papier (uit een tijdschrift of ander papier) of draadjes wol 
• Lijm 
• Schaar 
• Potlood 

 

Stap 1: Teken op 1 wit papier een groot paasei of iets wat met lente te maken heeft. 

Stap 2: Knip dit voorzichtig op de potloodlijn uit. 

Stap 3: Leg wat je uitgeknipt hebt op een nieuw wit papier en trek het om langs de 
rand met je potlood.  

Stap 4: Nu kan je de tekening op het papier beplakken met mooie strookjes papier of 
draadjes wol. Het is niet erg als ze een beetje over de potloodlijn geplakt worden. 

Stap 5: Is de tekening vol geplakt? Dan pak je het witte papier met het ’gat’ erin. 

Stap 6: Plak dat over je plakwerk met stroken of wol. 

 

Ik ben heel benieuwd wat voor mooie lente kunstwerken jullie er van maken! 

Groetjes Carmen 
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Bijlage: Zoekkaart bodemdiertjes 
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