
 

Leerkracht 

KlasseBoekje Lente 

Groep 5-6 
 

 

 

 

 

 

Antwoorden 

De babydieren quiz 

pul – eend, veulen – paard, lam – 

schaap, kuiken – kip, kalf – koe, 

kitten – kat, puppy – hond, big – 

varken, welp – vos 

Paaspuzzel 

Oplossing: met de kippen op stok 

gaan (vroeg naar bed gaan) 

Zuivel? 

kaas, ijs, smeerkaas, melk, 

aardbeiendrinkyoghurt,  

pudding (doorgaans ook op basis 

van melk.) 

Sudoku 

4 2 3 5 1 6 

5 6 1 3 2 4 

1 5 4 2 6 3 

2 3 6 4 5 1 

3 1 2 6 4 5 

6 4 5 1 3 2 

 

 

Boodschap: 

Lente – Wat weet je over de lente? Over alles dat groeit en bloeit?  

Zuivel – Welke soorten zuivel zijn er? Wat weet je over melkkoeien?  

Koppeling met leerlijn: 

Ik kan een tekst schrijven bij een plaatje (taal groep 5) 

Ik leer een bijschrift maken (taal groep 5) 

Ik kan woorden met ei of ij goed schrijven (spelling groep 5) 

Ik kan gepast betalen met munten en biljetten (ook met 1, 2, 5, 10 en 20 eurocent) 

(rekenen groep 5) 

Ik kan cijferend optellen en aftrekken (rekenen groep 5)  

Overige vaardigheden: 

Fijne motoriek 

Puzzelvaardigheden  

 



 

 

basisonderwijs.online 

Toegankelijk lesmateriaal voor 

het basisonderwijs. 

 

PodiumvoorOnderwijs.nl 

Gratis, actueel lesmateriaal voor 

het basisonderwijs. 

 

kiddicolour.com 

Kleurprenten die er écht toe 

doen. 

KlasseBoekje is een initiatief van: 

Koeien 

1. Boerderij, 2. Kaas, 3. Hoorns, 4. Stier, 5. Boter, 6. Eten.  

Oplossing: Dansen  

Plantjes kopen 

€8,65:  5, 3, 0,50, 0,10, 0,05. 

€3,80:  2, 1, 0,50, 0,20, 0,10. 

€6,27:  5, 1, 0,20, 0,05, 0,02. 

€10,70:  10, 0,50, 0,20. 

Het laatste bedrag wordt 10,70, omdat we in Nederland afronden op 5 cent. 

Ei of ij? 

konijn, trein, aardbei, meisje, einde, paleis, geit, eiland, pleister, fontein 

waterijs, dolfijn, prijs, schilderij, cijfer, tijger, glijbaan, krijt 

Test je plantenkennis! 

Oplossing: tuintje 

 

Meer leren over zuivel? Ga eens naar www.zuivelonline.nl/onderwijs!  

Hier vind je gratis werkboekjes, digibordlessen en extra informatie over 

koeien, zuivelproducten en het leven op de boerderij. 
  

 

Meer leren over de planten en dieren die in Nederland voorkomen?  

Kijk op kids.nationaalpark.nl/digibord.php. 

Op deze site vind je digibordlessen over de Nationale Parken van Nederland.  

http://www.zuivelonline.nl/onderwijs

