
  

 

 

Opdracht 9: Beestjes
Stuiter heeft een kriebel. Lente kriebels. Stuiter heeft zin om naar buiten te gaan.

Lieve Bevers gaan jullie mee ? Volgens mij hebben jullie een potje gekregen waarmee je op 

zoek kunt gaan naar beestjes. Ga lekker naar buiten 

hier leuke foto’s van 

Mocht je deze niet hebben, kan je iets anders gebruiken.

 

 

 

Opdracht 10:  Bloemen
Wat hoort er nog meer bij Lente? Mooie bloemen.

Stuiter en de andere bewoners zijn gek op bloemen.

Wist je dat ? Zegt Rozemarijn. Dat je bloemen ook zelf kunt maken? 

Samen met stuiter gaat ze aan de slag. Ze gaan met bijvoorbeeld een keukenrol en 

crêpe papier aan de gang. Hier op de foto zie je een voorbeeld. 

Maak foto’s van hoe je dit gedaan hebt.

Heb je geen crêpe papier in huis? Dan kun je het volgende doen

Maak wat keukenpapier vellen nat met waterverf. Laat deze vervolgens drogen.

Doe ze daarna tussen een theedoek en strijk het papier. Op deze manier kun je 

propjes maken en heb je, je eigen crêpe papier gemaakt

 

Opdracht 11: 
Het is mooi weer en we genieten van de lente. Het is toch een beetje een rare tijd maar met zijn alle 

maken we er wat van. Misschien hebben jullie al wat voor bij zien komen maar er worden veel 

kunstwerken gemaakt met stoep krijt.

Misschien vinden jullie dat ook leuk om te doen? Maak een mooi kunstwerk van stoepkrijt. 

Maak een leuk filmpje of foto. 
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