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

Wij hopen dat jullie een hele fijne Pasen hebben gehad! Afgelopen week hebben 
we genoten van de mooie foto’s van mandela’s, paaseieren en bodemdiertjes. 

Deze week zijn we nog steeds bezig met het project Lente. Hieronder staan weer 
een paar leuke opdrachten voor jullie klaar: 

 

 

Opdracht 1: Maak je eigen mini-(moes)tuin 

Materiaal 

 Kranten of wc-rolletjes 
 Tuinaarde 

 Zaden van bloemen of groente 
 Schepje of een oude lepel 

 Iets om de namen van je zaden op de schrijven 
o Wasknijpers 

o IJsstokjes 
o Kartonnen strookjes 

o Stift 

 

    

Omschrijving 

 Het is een goede tijd is om zaadjes te planten. Weet jij wat zaadjes 
nodig hebben? 

 Maak van oude kranten zaaipotjes door ze in een koker te stoppen en 
even aan te drukken. Bijvoorbeeld in een wc-rol of een oude bloempot. 

Of gebruik de zaaipotjes die je eerder met papier-maché hebt gemaakt! 
 Zet alle zaaipotjes rechtop in een bak en vul ze voor net iets meer dan 

de helft met aarde.  
 Maak kleine kuiltjes met je vinger in de aarde en stop daar de zaadjes 

in. Dek af met een beetje aarde.  
 Schrijf of teken op je naambordjes de juiste namen en zet ze in de 

potjes.  
 Tot slot geef je alle potjes een beetje water en zet ze op een mooi 

plekje in de zon.  

 

Buitentip 

Maak alvast een stukje vrij in de (school)tuin zodat de plantjes daarin kunnen 

worden gezet als ze groot genoeg zijn.  



 

Opdracht 2: Aanvul tekening 

Benodigdheden: 

• 1 vel wit tekenpapier of kopieerpapier 
• Tijdschrift, reclamefolder of supermarkttijdschrift (bijvoorbeeld de 

Allerhande) 
• Potlood 

• Zwarte viltstift 
• Lijm  

• Schaar 
• Eventueel kleurpotloden of viltstiften 

 

     
 
Stap 1: Zoek een plaatje in het tijdschrift die jij leuk vindt. 

Stap 2: Knip dit plaatje netjes uit. 
Stap 3: Bedenk wat voor tekening je om de uitgeknipte plaatjes heen gaat 

maken, dit mag ook een fantasietekening zijn. 
Stap 4: Pak je tekenpapier en leg de uitgeknipte plaatjes er zo op dat het een 

mooi geheel wordt. 
Stap 5: Plak ze nog niet vast, want dan kan je de plaatjes nog verplaatsen.  

Stap 6: Teken met tekenpotlood een tekening om de plaatjes heen totdat het 
blad gevuld is.  

Stap 7:  Plak de plaatjes op je tekening met lijm. 
Stap 8:  Trek de potloodlijnen over met zwarte stift.  

Stap 9:  Als je het leuk vindt kan je je tekening inkleuren met kleurpotlood of 
viltstift. 

 

Nu ben je klaar!  

Groetjes Carmen 

 

 

 

 



 
 

 

 

Stuur je foto 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 3: Maak je eigen zaaipotje 

Materiaal 

 Kranten  
 Bakje water 

 Bloem  
 (Houten) lepel 

 Kwasten 
 Oude kranten  

 

  

Omschrijving 

 Maak lijm door een beetje bloem en water te mengen. Roer het met de 

lepel door elkaar en zorg dat het een lekker dik papje wordt.  
 Knip stroken van kranten en smeer deze in met de zelfgemaakte lijm. 

 Leg de stroken over een oude bloempot (als mal).  
 Laat het potje een paar uur in de zon (of bijvoorbeeld in de 

vensterbank) drogen.  
 Haal het bloempotje voorzichtig onder je kranten vandaan.  

 Nu heb je een zaaipotje! Hierin kun je tuinaarde en bloemzaadjes doen. 
Als er kleine plantjes gaan groeien, kun je het zaaipotje in de tuin 
ingraven. De wortels groeien door de kranten de verder de grond in.  
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