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Themabrief Bas gaat naar de boerderij
Het thema waar we komende
weken aan gaan werken is:
“Bas gaat naar de boerderij”
De boerderij heeft altijd grote
aantrekkingskracht op kinderen.
Op de Bas-plaat kunnen we samen van
alles op de boerderij bekijken. We zien
veel verschillende dieren: kippen, kuikens,
paarden, koeien, varkens.
Maar ook een trekker waar de boer mee
naar zijn land gaat. We komen ook varkens
tegen die heerlijk in de modder aan het
wroeten zijn. En we komen veel te weten
over koeien, schapen en kuikens…..
Het verhaal van de Goede Herder zal in
dit thema verwerkt worden: We gaan heel
veel knutselen en gaan heel veel dieren
na maken. Hier gaan we verschillende
technieken voor gebruiken. Verven,
kleuren, raspen, plakken.

De woorden die onder andere in dit
thema geleerd worden zijn:
de boerderij
de boerin
het varken
het paard
het ei

de boer
de koe
het schaap
de kip
het lammetje

De volgende boekjes zijn erg leuk om te
lezen en gebruiken wij bij het thema:
• Kom uit het ei, kleintje | Shen Roddie
en Frances Cony
• Bobbi op de kinderboerderij | Ingeborg
Bijlsma
• Bas bij de boer | Dagmar Stam
• Tok, tok, een ei | Handleiding bij Ik ben
Bas

Maar ook praten we veel over de
boerderij, lezen er boeken over, zingen er
bijpassende liedjes over en leren welke
geluiden de dieren maken.
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Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit
thema:
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren?
Of staat jou de kleur niet aan?
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?
Een koetje en een kalfje
Een koetje en een kalfje.
Die liepen in de wei.
Toen kwam er een heel dik
varkentje voorbij.
Dat zei, dat zei:
“Geef dat kalfje maar aan mij!”
“Nee,” zei de koe, “boe, boe, boe!”
“Nee,” zei de koe, “boe, boe, boe!”

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Jezus Is De Goede Herder
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je ‘s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ‘t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Oefent u weer mee?
Kijkt u ook eens op de website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl voor foto’s over het thema!
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