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Inleiding

BEESTENBOEL
INLEIDING

Dit lespakket is een voorbereiding op het  
bezoek van de leerlingen aan boerderij 
De Menmoerhoeve. De leerlingen van groep 1-2  
leren de dieren van dichbij op de boerderij  
kennen via het beestenboel memoriespel.
Groep 3-4 heeft een langere route op de  
boerderij en maakt in les 1 alvast kennis met  
deze dieren in het Beestenboelboekje.

Het lespakket bestaat uit:
2 lessen voor groep 1-2 
les 1 Memoriespel
les 2 Bezoek Menmoerhoeve

2 lessen voor groep 3-4
les 1 Beestenboelboekje 
les 2 Bezoek Menmoerhoeve
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Kerndoelen

KERNDOELEN
VOLGENS SLO

De onderstaande kerndoelen komen in  
het lespakket beestenboel aan bod.

Per les worden nog specifieke lesdoelen genoemd.

40 
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel  

voorkomende planten en dieren onderscheiden  
en benoemen en leren hoe ze functioneren 

 in hun leefomgeving.

41
De leerlingen leren over de bouw van planten,  
dieren en mensen en over de vorm en functie  

van hun onderdelen.



Opzet en inhoud

INHOUD LESDOOS
* Lesbrief voor leerkrachten
* Lesboekje Beestenboel (15 stuks)
* Memoriespel (4 stuks)
* Beestenboelboekje (10 stuks)

ORGANISATIE
Lees de lesbrief van tevoren goed door, en zorg dat alle materialen voor  
de les aanwezig zijn. Les 1 is voor de verschillende groepen anders.  
Groep 1-2 speelt het memoriespel. Groep 3-4 leert over sporen van  
de dieren in het Beestenboelboekje. Voor de eerste les is het belangrijk  
dat de leerlingen per twee leerlingen werken met één lesboekje.  
Het lesboekje is ook in PDF vorm te krijgen en kan via het digibord worden  
bekeken. Zo kun je de kinderen mee laten kijken aan de hand van een groot 
scherm naar de verschillende lessen en opdrachten. In les 2 brengen jullie  
een bezoek aan boerderij De Menmoerhoeve. Voor dit bezoek is het  
belangrijk dat er voldoende hulpouders meegaan. 
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Opzet en inhoud
Les 1 groep 1-2 
Gegeven door de leerkracht

Het beestenboel memoriespel, de leerlingen krijgen uitleg aan  
de hand van het lesboekje. Via het digibord kan het lesboekje  
worden getoond. De les Het beestenboel memoriespel laat leerlingen 
kijken naar de veschillende dieren. Het memoriespel wordt in groepjes
van maximaal 5 leerlingen gespeeld.

Les 1 groep 3-4
Gegeven door de leerkracht

De informatie van het Beestenboelboekje en sporen van dieren bespreek je  
met de leerlingen aan de hand van het lesboekje in de groep. 
Welke sporen herkennen de leerlingen? Wat weten ze van de verschillende  
dieren? Hierna gaan de leerlingen in groepjes van 3 kinderen  
het Beestenboelboekje doornemen.

Les 2 groep 1-2 en groep 3-4
Bezoek Menmoerhoeve

Jullie bezoeken boederij de Menmoerhoeve in Etten-Leur en lopen de  
Beestenboelroute. Er zijn twee verschillende routes, een route voor  
groep 1-2 en een route voor groep 3-4.
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les 1 groep 1-2
MEMORIESPEL
Gegeven door de leerkracht

Korte lesinhoud
Samen met de leerlingen bespreek je welke dieren er 
op en rondom de boerderij wonen. Aan de hand van 
het memoriespel leren de leerlingen spelenderwijs
de verschillende dieren herkennen.

Kern
Welke dieren wonen dichtbij de boerderij?  
De leerlingen kijken naar de dieren en maken de  
geluiden van de dieren.

Lesdoelen
* De leerling kan de dieren benoemen
* De leerling weet welke geluiden de dieren maken

Benodigheden
Memoriespellen 3 stuks in de lesdoos
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Memoriespel
Ruimte

Klaslokaal

Tijd
* 10 minuten kringgesprek

* 20 minuten Memoriespel spelen
* 5 minuten reflectie

Voorbereiding door de leerkracht
* Zorg dat de PDF van het lesboekje  

te zien is op het digibord
* Zet alle stoeltjes in een kring voor kringesprek

* Leg de memoriespelen klaar

Inleiding
De leerkracht geeft een inleiding in het  thema boerderijdieren

In een kringgesprek bespreek je met de leerlingen  
welke boerderijdieren ze kennen, 

hoe ze eruit zien en welke geluiden ze maken. 
Wie is er wel eens op een boerderij geweest?



les 1 groep 1-2
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Kern
De leerlingen leren welke dieren dichtbij de boerderij wonen.  
Ze kijken naar de verschillende dieren en naar details van de dieren.  
Ze spelen het Beestenboel memoriespel

Opdracht
In groepjes van vijf leerlingen speel je het memoriespel. Eerst laat je alle  
kaartjes met de beeldzijde omhoog liggen en je bespreekt de dieren die  
erop staan. Je hebt van elk dier twee kaartjes, één kaartje met het hele dier  
erop en één kaartje met enkel de kop van het dier. Hierna draai je  
alle kaartjes om met de beeldzijde naar beneden en dan speel je het  
memoriespel. Om de beurt mag een leerling twee kaartjes omdraaien.  
Horen ze bij elkaar dan mag de leerling ze voor zichzelf neerleggen.  
Je speelt het spel totdat alle bij elkaar horende kaartjes gevonden zijn.

Reflectie
Welke vormen van dieren in het lesboekje herkennen de leerlingen? (pag. 4 -5)
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Les 1 groep 3-4
BEESTENBOELBOEKJE
Gegeven door de leerkracht

Korte lesinhoud
De leerlingen zoeken naar sporen van dieren die op en rondom  
de boerderij wonen. In groepjes van 3 leerlingen lezen ze het  
Beestenboelboekje goed door. De leerlingen tekenen samen een fantasiedier.

Kern
Welke dieren vind je op en rondom de boerderij? De leerlingen kijken  
en lezen over de sporen van dieren, hoe hun jonkies heten. Wat voor 
bijzonderheden de dieren hebben en wat voor geluid ze maken.

Lesdoelen
* De leerling kan de dieren benoemen en herkent enkele sporen.
* De leerling weet hoe de geluiden heten die de dieren maken.

Benodigheden
Lesboekje (les 1 groep 3-4) en Het Beestenboelboekje,
potloden en A4-papier
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Sporen
Ruimte
Klaslokaal

Tijd
* 5 minuten inleiding
* 45 minuten beestenboelboekje doornemen
* 10 minuten fantasiedier tekenen
* 10 minuten bespreken fantasiedieren 

Voorbereiding door de leerkracht
* Zorg dat de PDF van het lesboekje te zien  
   is op het digibord
* Lees het Beestenboelboekje goed door
* Leg de memoriespelen klaar

Inleiding
De leerkracht geeft een inleiding in het  thema boerderijdieren

Je legt de leerlingen uit dat dieren sporen nalaten en 
dat deze sporen allemaal verschillend zijn. Weten de 
leerlingen hoe de jonkies van een koe heten?  
Hoe heet het geluid dat een gans maakt? 
In het Beestenboelboekje staan nog veel meer  
weetjes over de dieren. 
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Sporen
Kern

De leerlingen lezen in het Beestenboelboekje  
welke geluiden de dieren maken, hoe hun sporen eruit 

zien en wat ze eten. Ze tekenen een fantasiedier.

Opdracht
In groepjes van drie leerlingen lezen de leerlingen het 

Beestenboelboekje door. Je kunt ook met de hele 
groep de verschillende dieren benoemen en horen wat 
de leerlingen al weten. Na het analyseren heeft iedere 
leerling een A4 vel en een potlood. Je vouwt het vel in 
drie delen. Iedere leering tekent op het bovenste deel 

een kop van een dier. Dit mag fantasie zijn dus  
bijvoorbeeld een kop met een vogelbek, maar wel oren. 

De leerling vouwt dit deel zo om dat degene die naast 
hem zit niet ziet wat er getekend is en schuift het papier 

door naar rechts. Nu tekent iedereen een lijf van een 
dier. Weer omvouwen en doorschuiven en er  

worden poten getekend. De fantasie dieren zijn  
geboren.

Reflectie 
Bespreek alle fantasiedieren en laat de leeringen  

benoemen wat voor geluid ze maken, welke sporen ze 
achterlaten, wat ze eten. De leerlingen bedenken  

een naam voor hun fantasiedier.
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les 2 boerderij  
MENMOERHOEVE
Route Menmoerhoeve, begeleiding leerkracht en hulpouders

Korte lesinhoud
Samen met de leerlingen bezoek je boerderij De Menmoerhoeve.  
Jullie lopen hier de aangegeven route die geldt voor je groep.

Kern
De dieren in het echt ontmoeten, hoe zien de boerderijdieren eruit.   
Goed kijken naar de verschillende dieren en hun sporen.

Lesdoelen
* De leerling herkent de verschillende dieren voor groep 1-2 of groep 3-4.
* De leerling weet welke geluiden de dieren maken voor groep 1-2
* De leerling herkent sporen van verschillende dieren (groep 3-4)

Benodigheden
Hulpouders, vervoer om naar De Menmoerhoeve te rijden



14

Lokatie
De Menmoerhoeve

Tijd
* Reistijd
* 60 minuten route lopen

Voorbereiding door de leerkracht
* Maak een afspraak met de Menmoerhoeve
* Zorg voor voldoende ouders en vervoer

Inleiding
De leerkracht geeft uitleg over het bezoek aan De Menmoerhoeve

Er zijn 2 routes op De Menmoerhoeve. Een route voor leerlingen van  
groep 1-2 en een route voor leerlingen van groep 3-4.
Je bespreekt met de leerlingen het bezoek aan De Menmoerhoeve.  
Wat zijn de regels waaraan de leerlingen zich houden tijdens het lopen  
van de route? Welke hulpouders gaan er mee? Maak groepjes van 4 leerlingen,  
die samen met een begeleider de route lopen. 

Menmoerhoeve
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Kern
De leerlingen lopen de route voor groep 1-2 of de route 
voor groep 3-4. De boer van De Menmoerhoeve geeft 
een inleiding. De leerlingen ontmoeten de dieren van 
de boerderij en maken vragen die langs de route staan.

Opdracht
Langs de route die je met de leerlingen loopt staan  
houten huisjes met vragen over de dieren.
De leerlingen beantwoorden de vragen, zo leren  
ze nog meer over de dieren.

Informatie
De Menmoerhoeve
1 maart tot 1 november
Zundertseweg 66, Etten-Leur
Tel. 076 - 5961602
Contact: info@menmoerhoeve.nl

groep 1-2 en 3-4
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