
Hoi lieve Pinguïns, Vlinders, Dolfijnen, Bevers en Egels,  
  
We hebben heel veel geluk met het weer, want de zon schijnt elke dag en we 
kunnen zonder jas buiten spelen. Het is heerlijk om elke dag een frisse neus te 
halen. Deze week hebben we weer leuke lente opdrachten bedacht die je buiten 
kan doen. 
 

 

Opdracht 1: Maak je eigen vogelnestmateriaalhouder  
Help de vogels door je eigen vogelnestmateriaalhouder te maken. En kijk 
daarna vanaf een rustig en beschut plekje in de tuin om te zien of de vogels 
jouw spulletjes komen halen voor hun nestje. Jouw vogel-observeer-plekje!  

Materiaal 

 IJzerdraad of touw 
 Tang (als je ijzerdraad gebruikt) 
 Schaar 
 Nestmateriaal zoals touwtjes, wol, stukjes stof, stro, mos, takjes en 

andere zachte materialen die je in huis hebt, of in de tuin kunt vinden 

Voorbereiding 

Leg het ijzerdraad of het touw, de tang en de schaar buiten klaar op een tafel 
of op de grond. En als het weer niet zo mee zit, kun je de houder natuurlijk 
ook binnen maken.  

Omschrijving 

 Zoek de materialen die jij voor jouw vogelnestmateriaalhouder nodig 
hebt en leg ze klaar bij de rest. Zou jij deze zachte dingen ook wel in 
jouw nestje willen hebben? 

 Knip de materialen in kleine stukjes of draadjes. 
 Knip een stuk ijzerdraad af en buig het in een rondje of in een spiraal.  
 Knoop je nestmateriaal losjes in het ijzerdraad. Het moet niet te strak 

vast zitten anders krijgen de vogels het niet los.  
 Knoop een touwtje aan het ijzerdraad zodat je jouw 

nestmateriaalhouder ergens op kan hangen. 
 Zoek een mooi plekje in de tuin en hang jouw nesthouder op. 
 Ga een paar keer per dag op een rustig plekje (jouw vogel-observeer-

plek) in de tuin zitten en observeer of er al vogels warme spulletjes 
voor hun nest komen halen. Als je de vogels goed blijft volgen zie je 
ook waar ze hun nestjes bouwen en kun je zien hoe de jonge vogels het 
lekker warm hebben in de warme spulletjes die jij hebt opgehangen. Is 
dat niet leuk?!  

   



 

Opdracht 2: Een eigen armband of ketting maken 
Wat heb je nodig? 

- Tijdschrift, gekleurde folder of supermarkt tijdschrift (Allerhande) 
- Stokje, satéprikker of barbecuepen. 
- Schaar 
- Lijm 
- Liniaal  
- Potlood  
- Draad en eventueel een dikke naald om te rijgen. 

    
Stap 1: Scheur 1 mooi gekleurde bladzijde uit het tijdschrift.  
Stap 2: Teken met potlood en liniaal lijnen op het papier van 2 cm breed. Als 

het niet lukt, dan kan je om hulp vragen. Knip op de potloodlijn lange 
stroken van het papier. Je kan het ook zonder lijnen proberen. 

Stap 3: Neem het stokje en rol 1 strook papier er strak omheen (niet héél 
strak, want anders krijg je de kraal niet van het stokje geschoven). 
Als de strook bijna helemaal opgerold is doe je wat lijm aan het 
uiteinde van de strook, rol verder en plak het vast.  
Tip: Hoe meer stroken je over elkaar rolt en vastplakt, hoe dikker je 
kraal wordt. 

Stap 4: Schuif de kraal voorzichtig van het stokje. 
Stap 5: Maak zoveel kralen als je denkt nodig te hebben om een mooie 

armband of ketting te rijgen. 
Stap 6: Pak een draad en eventueel een dikke naald en rijgen maar!  

 

Uiteindelijk heb je een hele mooi armband met zelfgemaakte kralen! 
 

Heel veel plezier!  

Groetjes van 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 een schaduwtekening  
Inhoud 

De zon schijnt! Maak van je favoriete speelgoed een opstelling en maak een 
mooie schaduwtekening. Schrijf de namen van je speelgoed erbij, bedenk een 
mooi verhaal bij jouw tekening en schrijf deze op.  

Materiaal 

 Papier 
 Favoriet speelgoed 
 Stiften/potloden  
 De zon 

Voorbereiding 

Leg de materialen (behalve de zon natuurlijk) buiten klaar op een tafel of op 
de grond. Kijk of de zon schijnt, waar hij staat en hoe de schaduw valt. Maak 
verschillende opstellingen en bekijk welke jij het mooist vindt.  

Omschrijving 

 Kijk waar de zon staat en leg je papier in de zon. 
 Zet je favoriete speelgoed op de rand van het papier zodat de schaduw 

op het papier valt. Zet je speelgoed in een mooie opstelling of maak 
een landschap. Bijvoorbeeld een onderwaterlandschap of een dino-bos. 
Of juist een Playmobildorp.  

 Trek de randen van je speelgoed schaduw voorzichtig over.  
 Haal het speelgoed weg en schrijf erbij wat het is (bijvoorbeeld: dino, 

beer, enz.) 
 Kleur je tekening in of maak er een mooi landschap bij. 
 Je schaduwtekening is klaar!  
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