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Intro

KIJKEN EN DOEN 

Dit boekje hoort bij het lespakket:  

Beestenboel
In dit boekje kijken de leerlingen van groep 1-2 naar de 

dieren die dichtbij de boerderij en op het erf wonen. 

Ze spelen het beesten memoriespel. In les 2 bezoeken ze 

de Menmoerhoeve. Herkennen ze de dieren in het echt?  

Groep 3-4 gaat ook op bezoek bij deze boerderij in  

Etten-Leur. Vooraf leren ze welke sporen bij de dieren 

horen die ze zien langs de route. Het beestenboelboekje  

staat vol informatie over alle beesten die op en rondom  

de boerderij leven. Wist je dat een haas schreeuwt als hij  

in gevaar is? Kijk maar snel!

De weidevogels tjilpen, kwetteren, k
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boekje  
 

eeuwt als hij  

n, kwaken en zingen vrolijk ! 

Beesten
Weten julliewelk dier dit is?
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Groep 1-2 

BEESTEN

KIJKEN

Kijk eens goed naar de vormen 
van de dieren die je op 

pagina vijf ziet. Welke dieren 
herken je?  Terwijl je geen kop, 

ogen, bek of staart ziet?
Deze dieren leven dichtbij de 
boerderij en maken allemaal  

geluid. Maak het geluid  
bij de dieren.
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MEMORIESPEL

ZOEK DE KAARTJES

Bekijk alle kaartjes van het beesten memoriespel 
goed. Je ziet kaartjes met dieren en kaartjes met
koppen van dieren. Weet jij welke bij elkaar horen? 
Draai alle kaartjes om met het dier of de kop van het 
dier naar beneden. Draai per leerling steeds twee 
kaartjes om. Horen de kaartjes bij elkaar?

Groep 1-2
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Memoriespel
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Groep 3-4

SPOREN

ZOEKEN

Kijk eens goed naar de  
sporen op pagina negen.

Herken je van welk dier
het spoor is?

Bespreek met elkaar
welke dieren je herkent.
Kijk eens goed naar de  

verschillen, wat zijn sporen  
van vogels of van  

hoefdieren.



Les 1
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BEESTENBOEL

SPOREN VAN DIEREN

In het Beestenboelboekje vind je alle dieren die op 
en rondom de boerderij wonen. Je ziet welke sporen 
ze achterlaten. Herken je de sporen van de 
verschillende dieren? Kijk goed naar de sporen en lees 
de info die bij elk dier staat geschreven. Bespreek met 
elkaar wat je weet van de verschillende dieren. 

Groep 3-4     
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Beestenboel      
Weet jij het verschil 

tussen een haas en een 
konijn? Kijk in het  

Beestenboelboekje
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BEZOEK

MENMOERHOEVE

Jullie bezoeken de  
Menmoerhoeve in Etten-Leur.  

Hier kun je alle dieren ontmoeten.
Dichtbij de boerderij loopt de  

route voor groep 1-2.
Groep 3- 4 loopt door de vlindertuin,

langs de kikkerpoel, 
over de weilanden 

langs het het ooievaarsnest.
Er staan houten huisjes met  

vragen over de dieren.
Veel plezier op de boerderij! 

Groep 1-2  3-4
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Groep 1-2 / 3-4
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Menmoerhoeve

MENMOERHOEVE

INFO

De leerlingen krijgen uitleg van  
de boer en ontdekken in groepjes  
van 4-5 leerlingen welke dieren er  
wonen op en rondom de boerderij.
Het is aan te raden om per groepje  
een begeleider te hebben.  
Dit kan een ouder of leerkracht zijn.

Periode:
1 maart tot 1 november
Contact: info@menmoerhoeve.nl
Telefoon: (076) 5961602



1

COLOFON

BEESTENBOEL

Natuur en milieueducatie  
Groep 1-2 en 3-4 PO, gemeente Etten-Leur

Opdrachtgever
Hanne Poos

KOEPEL, Etten-Leur

Concept en uitvoering 
Marja Reniers

Beeldlokaal, Breda

© Beeldlokaal 2016


