
Voorjaarsboekje

Voorjaarsboekje 

naam:
       



© Malmberg ’s-Hertogenbosch voorjaarsboekje

Ukkies1

Ben Bus rijdt door Leesstad.                      

'Wat hoor ik toch?' zegt Ben. 

'Zit er een vogel op het dak?'

Ben zet de bus stil en stapt uit. 

'Het is een mus,' zegt Ben. 

'Hij bouwt een nest op Lijn 3.

Waarom zoekt hij geen boom?' 

'Dat is geen mus,' zegt Liesje. 

'Dat is een tjiftjaf. 

In de herfst vliegt hij weg, 

naar warme landen. 

In de lente komt hij weer hier.'

'Nu begrijp ik het,' zegt Ben. 

'Een tjiftjaf reist graag. 

Dan is een boomnest saai. 

In een busnest reis je altijd!'    

Als het nest klaar is, 

legt mama tjiftjaf drie eitjes. 

‘Twiet,’ klinkt het twee weken later. 

Ben zet de bus stil en stapt uit. 

'Kijk toch eens!' zucht Ben. 

'Drie kleine ukkies in een nest. 

Wat is het voorjaar toch mooi!' 

Hoe heet elk ukkie?

Trek een lijn.    

• lam

• veulen

• big

• dikkopje

• kuiken

• kalfje
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De oppas 
Met drie kleine ukkies blijf je bezig.     

Mama en papa tjiftjaf vliegen  

af en aan.

Met een kever in hun snavel, 

of een vette spin.  

Hun ukkies zijn dan even alleen.   

Ben Bus maakt zich zorgen.   

Straks valt er een ukkie uit het nest. 

En rolt van het dak af. 

Zo de rijweg op …

Wat zal Ben doen? 
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Naar het park 3

a van de glijbaan glijden 

b een kruisspin zoeken 

c  een grote boomhut bouwen
  

a een koprol maken  

b naar de zwanen toe  

c  de tegels kleuren  

a een potje voetbal  

b een sluipwesp vinden  

c  een echte wigwam maken   

a  op de heuvel fietsen

b het hol van de vos ingaan 

c  de struiken mooi rond knippen

a in een hoge boom klimmen  

b  een slak op mijn hand zetten

c  ik versier het grasveld   

a een wedstrijd met papa   

b rijden op een echt paard   

c  een boom goud verven

Maar Lars wil naar de speeltuin toe. 

En Hind wil het jonge kalfje zien. 

Wat wil jij in het park doen? 

Kies steeds a, b of c. 

 

Hoe vaak koos je wat? 

Hoe vaak koos je  a  ?   keer

Hoe vaak koos je  b  ?   keer

Hoe vaak koos je  c  ?   keer

Vaak een a? 

Jij beweegt erg graag.  

Kun je ook snel rennen? 

Vaak een b?

Jij bent gek op alle dieren.  

Je lijkt Freek Vonk wel.    

Vaak een c? 

Jij maakt graag zelf iets.

En dat doe je vast heel mooi!

4



© Malmberg ’s-Hertogenbosch voorjaarsboekje

In het bos4

Ik sliep tot de lente.  

Nu vlieg ik weer door de nacht. •

Ik heb een stam en veel takken.  

In het voorjaar kom ik tot bloei. • 

Ik bleef tot de lente in mijn hol.  

Nu klim ik steeds hoger in de boom. • 

Ik groei soms aan de rand van het bos.  

In het voorjaar bloei ik mooi rood. •   

Mijn volk kroop weg voor de kou.

Nu werken we weer samen in het bos. •  

• berk

• vleermuis

• eekhoorn

• bosmier

• klaproos

Liesje woont in een boshuis. 

Ze weet alles van het bos. 

En jij?   

Wie zegt het? 

Trek een streep.

En maak er een plaatje bij.  
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Kennis 5

boek 1

boek 2

In een boek staat vaak een verhaal. 

Maar een boek kan ook vol kennis staan. 

Welk boek kies jij? 

Kruis dat aan.

Heel veel hutten
Biebboekje 33

Lijn 3
Thema 11

Lees vraag 1 tot en met 10.

In wel boek zoek jij het antwoord? 

In boek 1? Kleur de vraag rood.

In boek 2? Kleur de vraag blauw.

1  Hoe kun je je goudvis blij maken?  

2  Is het koud in een sneeuwhut?  

3   Wat deed je in de oorlog met

 een hut?      

4  Waarom is regen zo goed?    

5  Hoe zwemmen eenden?  

6  Waar is het rookgat van een tent?  

7  Heeft een kwal botten?   

8  Wat is er meer: land of water?  

9  Wat doe je in een zweethut?    

10   Hoe heet een tent van

 boomschors?

Hoe moet je een wigwam bouwen? 

In welke hut kun je vogels kijken? 

Waar kom je soms een blokhut tegen?

Dat lees je in dit boek!    

Heeft de zee altijd een blauwe kleur? 

Welke vis is zo lang als een zwembad?  

Op welke plek leeft de poelslak?  

In dit boek vind je het antwoord! 

 Biebboekje 34

Fijn dat er 
water is

Lijn 3
Thema 12

6



© Malmberg ’s-Hertogenbosch voorjaarsboekje

Een mooi plekje  6

s Ee h ooi k oo r t s n k k

u t s s sch o m m e l a l

l k oe p n b o s t l l a

a r k p ee a b l oei e f p

m ui k ie k l r o p n j r

k ui k e n r t c h t e oo

v eu l e n e ij ui i e t s

z o n g b i g t n s r a

k r o k u s t u l p e n

ei t j e s v l i n d e r

stoepkrijt – speeltuin – schommel – hooikoorts – klaproos – krokus – bos 

vlinder – narcis – tulpen – kalfje – veulen – kuiken – lente – eitje – ukkie 

bloei – lam – big – zon 

Het nest hoort niet op Lijn 3.

Lies brengt het naar het park. 

Waar zet ze het nest in? 

Zoek ,  en . 

Kleur elk woord.  

Lees dan het antwoord. 

7



© Malmberg ’s-Hertogenbosch voorjaarsboekje

Ons schoolplein   7

  voetbal ik graag.

  zie je ook bomen.

  is een fijn klimrek. 

  kun je in de zandbak.

  teken ik met stoepkrijt.

  heb ik het vaak warm. 

  kun je heel hard rennen. 

  zie je dat het lente is.

Wat zou ook leuk zijn op het plein?

Schrijf dat op. 

En teken het. 

    

Dit wil ik ook op ons schoolplein: 

Wat klopt? 

Kruis dat aan! 

Op ons schoolplein:
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Rijmpje    8

Ben Bus heeft hooikoorts. 

Dit meisje ook. 

Maak jij haar rijmpje af? 

Hooikoorts 

Ik merk heel goed dat het lente is.      

Het kan niet dat ik me    
     

Het is nog wat fris aan het strand.    

Maar de tjiftjaf is weer in ons     
  

Hatsjie! 

De vleermuis wordt wakker uit zijn slaap.  

In het weiland rent een jong    
  

En door de bloei van de graspol

snotter ik mijn zakdoek tien keer    
  

Hatsjoe! 

vergis
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Proefje: maak een fris buitje 
Blijft het veel te lang droog? 

Verlang je naar wat frisse regen?  

Maak dan zelf een lekker buitje!   

1  Zet dit klaar:  
 - een rietje
 - een lange prikker van hout 
 - plakband
 - een schaar
 - een kom met water

3  Knip het rietje een klein stukje in.
  Doe dat aan twee kanten. 

5   Vul de kom bij de kraan. 
  Doop de driehoek in de kom.
   Zorg dat het rietje volloopt met water. 

2  Steek de prikker door het rietje.
  Netjes in het midden.

4  Vouw het rietje in een driehoek.  
  En plak die driehoek vast. 
  Laat het einde van het rietje open!

6   Draai de prikker met je vingers 
snel rond. 

  Dat is een lekker buitje!  

Meer proefjes doen? 
Wil je nog een proefje doen? Kijk dan op http://www.proefjes.nl.


