
Bezoekje aan de boerderij 

Groep 5 ging maandag 18 april naar de boerderij van het nichtje van onze juf Jeske voor  

natuur. Er waren veel koeien wel 110 in een stal. En ze waren heel lief en ze hadden een 

grote tuin om te spelen en er waren ook twee koeien die gingen bevallen en er waren 

ook een paar ezels en we gingen ook nog naar de koeien kijken die naar de wei gingen 

kijken en er waren ook kalfjes en die waren heel schattig. 

Dit was ons bezoekje op de boerderij. 

Groetjes van Dewi, Charlotte, Thomas en groep 5 

 

Wij zijn met groep 5 naar een boerderij geweest. 

De eigenaars zijn: Mascha en Bart Stokkermans 

Ze hebben wel 110 koeien en 8 kalfjes en deze week word er één geboren. 

En ze hebben 4 ezels. 

We werden in 2 groepen opgesplitst. 

De ene groep ging spelen en de andere groep ging naar de koeien. 

Groetjes Robin en Teun. 

 

Het bezoek aan de koeien boerderij. 

Als eerste gingen we de koeien tellen hoeveel zouden er zijn? 

110 koeien! 

We zagen hoe de koeien werden gemolken door een melkrobot. 

Ook hebben we kalfjes gezien, die heel schattig waren. 

We hebben gezien dat de koeien naar buiten mochten. 

Ze renden heel hard het was een soort koeienrace. 

Groetjes groep 5 Jeske/Kristel/Ilse 

Fleur, Demi, Micky 

 

 

 

 

 



De boerderij was echt heel leuk. 

We hebben heel veel lieve koeien gezien. 

We hebben ook nog een koeien race gezien. 

We zijn bij boer Bart en Boerin Mascha geweest. 

Er waren ook hele lieve kalfjes. 

Er waren ook koeien die zwanger waren. 

Groetjes Sjuul, Kim en Silvie  uit groep 5! 

 

De koeienboerderij 

Het is erg leuk bij deze boerderij. 

Je hebt het er snel naar je zin. 

Er zijn veel koeien, wel 110! 

Er zijn ook nog een paar of 3 ezels. 

En er is ook nog een kat. 

Dat waren alle dieren die wij hebben gezien. 

Dus kom snel een keer kijken! 

Groetjes Tygo en Casper,  

Groep 5 De vonder            

 

 

 

 

 

 

 


