LESBRIEF BEESTENBOEL
Een les voor groep 1/2
Wat leuk dat u komt!
U heeft zich ingeschreven voor de les ‘Beestenboel’.
Deze les wordt aangeboden door natuur- en
milieueducatie (NME) van de gemeente Rotterdam.
In deze lesbrief vindt u beknopt alle informatie die u
nodig heeft ter voorbereiding van deze les.
Download de complete handleiding voor de leerkracht
voor meer informatie over deze les op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

Waarom deze les?
Tijdens de les ‘Beestenboel’ ontmoeten de kleuters
spelenderwijs een aantal boerderijdieren.
De opdrachten stimuleren de kleuters via hun zintuigen
de verschillen tussen de dieren te ontdekken.

Deze lesopzet richt zich op het bieden van een
positieve ervaring met de boerderijdieren. Door het op
speelse wijze ontmoeten van de worden eventuele
angsten verminderd of zelfs overwonnen.
Tevens leren de kleuters respectvol met de dieren om
te gaan.

Naar de kinderboerderij
Deze les vindt plaats op één van de kinderboerderijen
van de gemeente Rotterdam. In de uitnodingsbrief vindt
u de adres- en contactgegevens van de kinderboerderij
en de datum en het tijdstip waarop u verwacht wordt.
De les wordt volledig begeleid door een educatief
medewerker van de kinderboerderij. Deze medewerker
verzorgt de inleiding en de afsluiting van de les. De
opdrachten op de boerderij vallen onder de begeleiding
van u en de ouders/begeleiders van de groepjes.

Uiteraard is het mogelijk om voor aanvang van de les,
of na afloop van de les, met uw klas vrij rond te lopen
op de kinderboerderij. Oude kleding en gepast
schoeisel is wenselijk.

De lescyclus
De les ‘Beestenboel’ is onderdeel van een lescyclus,
bestaande uit de voorbereiding op school, de les
‘Beestenboel’ op de kinderboerderij en de verwerking
op school.

Het is wenselijk dat u op school de les op de
kinderboerderij voorbereidt en verwerkt.
Suggesties voor de voorbereiding en verwerking vindt u
in de handleiding voor de leerkracht op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

De les op de kinderboerderij
De les duurt max. 75 minuten en is als volgt
opgebouwd:


Kringgesprek (20 minuten)
De leerlingen starten in het leslokaal onder
leiding van de educatief medewerker met een
kringgesprek waarbij het konijn centraal staat.



Boerderijopdrachten (45 minuten)
Hierna gaan de leerlingen onder leiding van de
groepsleerkracht en andere begeleiders kennis
maken met de boerderijdieren. Buiten op de
boerderij kunnen er zeven opdrachten
uitgevoerd worden.



Afsluiting (10 minuten)
Na afloop komt de groep weer bij elkaar in het
leslokaal en verzorgt de educatief medewerker
de afsluiting van de les. Hierin worden de
ervaringen van de kinderen kort besproken en
wordt er afgesloten met het voorlezen van een
prentenboek.

Informatie voor de ouders/begeleiders





Verdeel van tevoren de klas in maximaal 6
groepjes.
Ieder groepje heeft een actieve begeleider
nodig, die de opdrachten voorleest en de
kinderen helpt bij de dieren.
Het is daarom belangrijk dat de begeleiders de
Nederlandse taal beheersen.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over de les ‘Beestenboel’ kunt u de
handleiding downloaden op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

Heeft u overige vragen?
Neem dan contact op met de educatief medewerkers van
de kinderboerderij waar u de les zult volgen.
De contactgegevens vindt u in de uitnodingsbrief of op:
www.rotterdam.nl/kinderboerderijen.

