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VOORBEREIDING

In dit project ontdekken leerlingen wat de grond langs de Regge
te bieden heeft aan eten. Aandacht voor het productieproces van
het land naar je bord. Een bezoek aan de kaasboer maakt
onderdeel uit van dit project.

Leerdoelen

ERFGOEDINSTELLING
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met:
Zunakaas / Dide en Dirk ter Haar
Smalendijk 4, 7466 PM ZUNA
06 13737094
kaas@zunakaas.nl
www.zunakaas.nl
De leerkracht

maakt zelf een
afspraak bij de kaasboer.

De leerling leert:
• te benoemen wat de grond langs de Regge te bieden heeft aan eten (graan en koeien) en
welke producten daarvan gemaakt worden (brood en zuivelproducten).
• kennismaken met streekgerechten en verschillende smaken proeven.
• vragen stellen over het werk van de kaasboer.

Voorbereiding
•
•
•
•
•
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Maak een afspraak met de kaasboerderij: Zunakaas in Zuna. Bespreek of u op bezoek gaat
bij de kaasboerderij of dat de kaasboer(in) op bezoek komt in de klas. En spreek af hoeveel
begeleiding nodig is bij het bezoek aan de boerderij.
Neem de lesactiviteiten voor dit thema door. Maak een keuze met welke activiteiten u aan
de slag gaat.
Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de informatie en afbeeldingen over de Regge. Neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt.
Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema, passen bij uw
huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor aanvullende lesactiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>
Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke
afsluiting van de projectweek.< Ideeën worden hiervoor aangegeven na de lesactiviteiten in
dit thema.>
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LES 1

Deze introductieles wordt gegeven
op school door de
docent.

voorkennis activeren

De leerling wordt
voorbereid op de
bele
van het erfgoed do ving
or
opdracht en het ac een
tiveren
van de voorkennis.

Lesonderdelen:
1. Introductie onderwerp Eten
• digibord voor
de vertelplaten
en het digitale
prentenboek
• de door uzelf
bewerkte en
geprinte brief
van de
kaasboer(in)
achterin in
bijlagen van
dit document
• voldoende
geprinte
woordkaartjes
voor de leerlingen (achterin
bijlagen).

Docent
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2. De vertelplaten

Bekijk met de leerlingen de vertelplaten over de kaasboerderij in Zuna. In de notities bij de vertelplaten staat extra uitleg en zijn voorbeeldvragen opgenomen.

3. Brief van de kaasboer en kaasboerin

De klas ontvangt een brief van de kaasboer(in). Achterin dit document vindt u deze brief. Pas deze
brief aan met de goede datum en maak een keuze in: boer(in) in de klas of op bezoek bij de boerderij.
Print de brief uit en lees de brief voor aan de klas. In de brief staan ook een aantal opdrachten voor
de leerlingen die in de klas uitgevoerd kunnen worden.
•

Lees samen het digitale prentenboek: ‘Tim zoekt de koe’.
https://basisonderwijs.zuivelonline.nl/hoofdmenu/prentenboek-intro
Bekijk het filmpje over kaasmaken op de website: www.zunakaas.nl.
Koe met vlekken natekenen (gebruik hiervoor de foto’s in de vertelplaten).
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Wat hebben de kinderen vanochtend gegeten bij het ontbijt? Hoe is/wordt dat eten gemaakt?
• Hoe denk je dat brood en kaas worden gemaakt?
• Hoe denk je dat van het graan op het land en de melk van de koe het brood en de kaas op jouw
bord komt?
Het is niet nodig dat het productieproces exact wordt weergegeven. Het is een verkenning. De kaasboer(in) zal uitleggen hoe kaas wordt gemaakt van de melk van de koe en hoe de kaas daarna thuis
op de boterham terecht komt.

•
•
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60 min
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LES 1

voorkennis activeren

4. Spelen met woorden

>> Opa/oma op bezoek
in de klas?
Laat opa of oma vertellen over
hun lievelingseten van vroeger.
• Herinneringen aan de Regge.

~ Erfg

In de volgende les gaat de klas op bezoek bij een kaasboerderij of komt de kaasboer(in) op bezoek in de
klas. Welke vraag hebben de leerlingen over het werk op de kaasboerderij? Laat de leerlingen oefenen
met het stellen van een vraag aan de kaasboer(in).
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5. Voorbereiden bezoek kaasboer
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•

Laat de leerlingen spelen en werken met de woordkaartjes over dit thema. Zie de bijlage achterin dit document. Besteed aandacht aan de woordenschat met deze woorden: boer / koe / melk / kaas / etc.
Laat de woorden stempelen of naschrijven. Laat de kinderen zelf bijpassende tekeningen maken op of bij
de woordkaartjes. Kennen ze rijmwoorden bij deze woorden?
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In deze les staat
het beleven van
het erfgoed
centraal.

LES 2
zinvolle beleving op locatie

Lesonderdelen:
1. Welkom en ontvangst.
•
•
Zunakaas

max
45 min

de kaasboer(in)
zorgt voor
de benodigdheden

De kaasboer(in) stelt zich voor.
De leerlingen stellen hun vraag aan de kaasboer(in).

Spreek met de kaasboer(in) af welke optie u kiest.

2a. Boer(in) in de klas

De kaasboer(in) komt in de klas iets vertellen over het wonen en werken op de kaasboerderij
langs de Regge. De volgende onderwerpen/activiteiten komen aan de orde:
• Voer: wat eten de koeien?
• Kaas: proeven/ruiken/voelen
• Kleurplaat inkleuren
• Spel: boter/kaas/eieren
• Evt. aangevuld met de zuivelkist
• Overhandigen boerderijbewijs

2b. Rondleiding op de boerderij

De klas gaat op bezoek bij de kaasboerderij in Zuna. De volgende onderwerpen/activiteiten
komen aan de orde:
• Proeven/ruiken/voelen kaas en tussenproduct
• Stal: het voer van de koe
• De ranja-koe melken
• Kleurplaat inkleuren (kan ook mee naar school na afloop)
• Evt. ook stremmen
• Overhandigen boerderijbewijs
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3. Gezamenlijke afsluiting

Wat hebben de leerlingen geleerd over kaas maken? Wat hebben ze ontdekt
en geleerd over het wonen en werken op de kaasboerderij langs de Regge?
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LES 3

reflectie/verwerking

60 min

Stukjes kaas
en brood en
eventueel
ook Rijssense
hartjes voor de
proeverij.

Docent

Deze afsluitende
les wordt gegeven op
school door de docent.

TIP

Zorg voor stukjes brood en kaas. Wat proef je? Welke smaak? (zoet-zuur-zout-bitter. Waarvan is brood
en kaas gemaakt? Kun je dat zien? Vul de proeverij aan met Rijssense hartjes, stukjes appel of andere
lekkernijen (een zoete herinnering aan de Regge).
Het ‘Riessens Härtje’ is een lokale zoete lekkernij. Laat de leerlingen deze typische Rijssense lekkernij
proeven. Het is te verkrijgen bij de bakkers in Rijssen van oktober tot en met de tweede week van december.

3. Schrijf een brief met de klas terug aan de kaasboer(in).
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Bespreek de vragen die de leerlingen hebben gesteld aan de kaasboer(in). Weten de leerlingen het
antwoord nog?
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1. Terugblik

2. Kleine proeverij

U kunt ook zelf RijssenEr wordt teruggeblikt op
se hartjes bakken met de
wat er is beleefd en
leerlingen ter afsluiting van de
geleerd.
lessen over eten in Rijssen. In
dit document vindt u een voorbeeldrecept. Maar… iedere bakker in Rijssen heeft z’n eigen
recept en voegt z’n eigen
geheime ingrediënten
toe.

oe

Lesonderdelen:
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EXTRA OPTIES
Idee voor presentatie gezamenlijke afsluiting projectweek
Natuur:

Wilt u lessen over de
natuur rondom de Regge?
Informeer bij de educatiegroep
van de afdeling Rijssen naar
de mogelijkheden. Denk bijv.
aan een educatieve wandeling
onder leiding van een gids.
www.ivn.nl/afdeling/
rijssen-enter.

•
•
•

Opties voor aanvullende lesactiviteiten
•
•
•

•
•
•
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Laat de leerlingen blokjes kaas uitdelen en vertellen hoe de kaas is
gemaakt.
De leerlingen maken en voeren een toneelstukje op over het
productieproces. Van de koeien die loeien in de wei langs de Regge tot de kaas op je boterham.
Vertoon het liedje van Ernst, Bobbie en de rest over koeien melken:
www.youtube.com/watch?v=j3-Q8_hVpIo
en laat de leerlingen er een dansje bij bedenken en uitvoeren.
Wilt u meer lessen geven over het onderwerp melkvee en kaas maken: kijk ook eens op:
www.boerderijeducatienederland.nl/lesmateriaal/melkvee/
De NME heeft een leskist te huur met spelactiviteiten over de boerderij en smakelijk eten:
www.nmeoverijssel.nl/over-nme/verschillende-themas/voedsel-2/eet-smakelijk-boerderij-leskist/
Is een bezoek aan de kaasboerderij voor uw klas niet haalbaar of wilt u het thema Eten verder uitbreiden, breng dan een bezoek aan de plaatselijke bakker. Denk aan: Bakker Tijink / Bakker Meinders / Bakker Voortman. Ga met de leerlingen de typische Rijssense hartjes kopen bij de bakker.
Maak van tevoren een afspraak bij de bakker. Wellicht kan de bakker nog iets vertellen over het
maken van deze Rijssense hartjes?
Zelf bakken van Rijssense hartjes. Zie recept op de volgende pagina.
Bron: www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/2014/november/rijssense-speculaashartjes/.
Leven op de boerderij. Bezoek Boer Vosman / Oosterhofweg 244 / 7461PV Rijssen /
Tel. 0548- 512974. Of Erve Woolderink: https://www.ervewoolderink.nl/
Gezond eten.
Boodschappen doen / winkeltje spelen.
Of maak een afspraak bij een educatieboer(in) van de Kiekeboer’n van Twente in Markelo:
Melkveebedrijf Udink - Henk en Alina Udink / Brummelaarsweg 12 / 7475 RJ Markelo /
06-45446126 / alina.udink@gmail.com / www.kiekeboeren.nl/melkveebedrijf-udink/
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema
www.zunakaas.nl
www.rd.nl/vandaag/binnenland/rijssens-hartje-gaat-de-wereld-over-1.484245
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BIJLAGEN

RECEPT RIJSSENSE SPECULAASHARTJES
Rijssense speculaashartjes zijn brokken speculaas in een mooie vorm, naar traditioneel recept uit het
Reggestadje Rijssen in Overijssel.
DIT HEB JE NODIG:
•
225 gram roomboter
•
150 gram lichtbruine basterdsuiker
•
snufje zout
•
300 gram bloem
•
2,5 el speculaaskruiden
•
3 tl bakpoeder
•
2 eiwit
•
250 gram poedersuiker
•
75 gram suiker
•
50 ml melk
•
150 gram boter
•
3 à 4 dopjes vanille extract (dr. Oetker)
ZO GA JE TE WERK:
Voor het hart
1. 1Meng de roomboter met de basterdsuiker en het zout.
2. Kneed daarna de bloem, de speculaaskruiden en het bakpoeder erdoor.
3. Maak van het deeg een bol, wikkel in plasticfolie en leg het minstens een half uur in de koelkast (een dag zou
nog beter zijn).
4. Kneed het deeg even door, bestrooi je werkvlak met bloem.
5. Rol het deeg uit tot ongeveer 5 mm dikte en steek er hartjes uit. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat, bak ze 30 minuten in een voorverwarmde oven op 150 graden.
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Voor het glazuur
1. Klop het eiwit met de poedersuiker op, totdat de suiker opgelost is.
2. Voeg eventueel een paar druppeltjes extra water toe, tot het smeerbaar is, maar niet té dun. Het moet nog
net uitlopen, zodat het een glad laagje wordt.
3. Besmeer de speculaasharten met het glazuur.
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BIJLAGEN
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Voor de botercrème
1.
Klop het eiwit, 1 el suiker en de vanille kort door elkaar.
2.
Breng de melk, de rest van de suiker en 25 gram boter aan de kook.
3.
Voeg een beetje van dit mengsel toe aan de eimassa en roer goed door.
4.
Doe dit terug in de pan en breng het nogmaals, al roerende, aan de kook.
5.
Laat even kort doorkoken, laat het hierna afkoelen.
6.
Klop de overige boter tot een zachte, luchtige crème.
7.
Voeg beetje bij beetje de afgekoelde melkstroop toe en blijf kloppen.
8.
Klop daarna nog ongeveer 15 minuten tot de botercrème stijf is.
9.
Voeg, naar wens, nog wat kleurstof toe.
10.
Doe de botercrème in een spuitzak en decoreer de hartjes met de crème.
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BIJLAGEN

Zuna, (datum)
Beste klas,
Wat leuk dat jullie op school leren over de boerderij. Op de boerderij is altijd wat te doen.
Zelf wonen we op een boerderij met koeien en een aantal poezen. Onze koeien worden
gemolken met een melkrobot. Deze melk komt later in de winkel te staan in een pak. Ook
maken we van de melk kaas bij ons op de boerderij. Dit is erg leuk om te doen!
We hopen dat jullie een keer langs willen komen bij ons op de boerderij. Dan kunnen we
jullie de koeien in het echt laten zien. Ook kunnen jullie dan onze kaas proeven. / Binnenkort
komen we een keer bij jullie in de klas om te vertellen over onze koeien. Ook nemen we dan
kaas mee om te proeven en willen we graag meer hierover vertellen.
Voor nu hebben we een aantal leuke opdrachtjes voor jullie:
• Lees samen het boek: ‘Tim zoekt de koe’. Hierin leer je meer over de boerderij.
• Bekijk ons filmpje over kaasmaken op onze website: www.zunakaas.nl. Dan zie je waar
wij en onze koeien wonen en hoe we kaas maken!
• Word een echte koe-kunstenaar! Probeer een koe met vlekken na te tekenen. Je kunt de
koe daarna in de originele kleuren inkleuren (of misschien juist met hele leuke felle kleuren).
• We hebben een aantal foto’s van koeien meegestuurd om na te tekenen.
We hopen dat jullie veel plezier beleven aan dit thema en de opdrachtjes. Succes en tot snel!
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Met boerderijgroeten,
Dirk & Dide ter Haar

12

~ Leerl
ge

Woordkaartjes
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boer

koe

melk

kaas

gras

boter

boerderij

vlek

melken

boerin
13

~ Leerl
ge

COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het thema eten is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking met
de kaasboerderij Zunakaas / Dide en Dirk ter Haar / en de schoolteams van de Brekeldschool,
Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de Willem-Alexanderschool in Rijssen.
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