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Het is een mooie dag. 

De                  schijnt.

Alle dieren ontmoeten elkaar op het plein.

Het is gezellig. 

Ook de kleine Wollie komt naar het plein. 

Hij gaat zijn ontmoeten! 

Het is de laatste dag van de vakantie.

Het is            !

Kleur jij de boerderijdieren in?

Knorrie, het varken

Wollie, het schaap

Kippie, de kip

Juf Nellie, de koe

zon

feest



1

Vandaag is de eerste schooldag. 

Wollie vindt het spannend.

Daar staat juf Nellie al. 

Ze wacht Wollie en de andere leerlingen op. 

Iedereen is         dat de school weer is begonnen. 

Het wordt een drukke dag voor Wollie en zijn vriendjes. 

Wollie moet rekenen en schrijven. 

Help jij hem mee?

Help jij Wollie met het doen 

van zijn oefeningen?



Wollie vindt rekenen lastig.

Hij krijgt van juf Nellie meer oefeningen.

Kippie vindt lezen lastig.

Juf Nellie gaat met Kippie op de gang boekjes lezen.

Oh, oh, Flappie is gevallen!

Juf Nellie plakt een               en troost hem.

Spelen, lezen, rekenen: juf is er maar druk mee.

Kleur drukke juf Nellie in!

pleister  



’s Middags              alle kleine dieren op school.

Gezellig met elkaar in een grote groep!

‘Wat heb jij in je trommeltje zitten?’, vraagt Wollie.

‘Vandaag heb ik                   met            !’, zegt Flappie.

Flappie heeft wortel en sla in zijn broodtrommel zitten.

Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?

Teken het in je broodtrommeltje!

wortel sla

eten



De schoolbel gaat, de schooldag is voorbij.

Wollie loopt met zijn vriendjes naar huis. 

‘Wie was dat?’, vraagt Wollie. 

Het komt uit een van de stallen… 

Zie jij waar het              vandaan komt? 

HATSJOE!

Zie jij waar het geluid vandaan komt?

Kleur de stallen in en zet een cirkel om de juist stal.



‘Het komt uit de varkensschuur!’, zegt Wollie.

Inderdaad, Knor is ziek. 

Hij moet veel niesen en voelt zich niet lekker. 

Nu hoort Wollie zijn moeder niesen! 

Ook de kippen voelen zich niet lekker. 

‘Waarom is iedereen zo ziek?’, vraagt Wollie zich af. 

Arme Knor! Hij is ziek!

Kleur Knor in, dan voelt hij zich vast beter!



De volgende dag op school gaat Wollie naar juf Nellie toe.

‘Juf, waarom is iedereen aan het NIESEN?’, vraagt Wollie.

Juf Nellie legt het aan Wollie uit.

‘Niet zo lang geleden, is er iets                  gekomen’, zegt juf Nellie.

‘Iets                 ?’, vraagt Wollie. 

‘Ja Wollie, iets waardoor je je niet zo lekker gaat voelen.

Je kunt er heel ziek van worden’, zegt juf Nellie.

‘Zoals een snotneus?’, vraagt Wollie.

‘Het lijkt op een snotneus, maar die is snel over.’

Juf Nellie vertelt dat er iets nieuws is waar je ziek van 

kunt worden.

Hoe ziet dit nieuwe er volgens jou uit? 

Teken het in dit vlak:



‘Het heet met een moeilijk woord een virus’, zegt juf Nellie.

‘Een vi-rus, wat is dat?’, vraagt Wollie.

‘Een virus is graag dicht bij ons, net zoals jij graag bij je                              

vriendjes bent’, zegt juf Nellie.

‘Kan ik dan ook gaan spelen met het            ?’, vraagt Wollie.

‘Nee Wollie, het virus is niet zo aardig als jouw vriendjes.’

‘Het maakt ons erg ziek, net zoals bij de kippen en de varkens’, zegt 

juf Nellie.

virus

Welk woord hoort bij welk plaatje?

Trek de juiste lijnen tussen het woord en het plaatje.

Thermometer

Zieke Knor

Zakdoekjes



Wollie snapt het een beetje. 

‘Hoe ziet een virus eruit, juf Nellie?’, vraagt Wollie.

‘Je kunt het virus niet zien, maar met een vergrootglas van een dokter 

wel.’ 

Zie jij hoe het virus eruit ziet?

Welk plaatje lijkt op het virus volgens jou?

Schrijf de juiste naam onder het juiste plaatje. Je kan 

kiezen uit: bloem, virus, appel en pompoen.

a. b.

c. d.



HATSJOE!!!

Oh, oh, nu zijn ook alle paarden ziek!

‘Wat moeten we doen?’, vraagt Wollie.

‘Alle gezonde dieren moeten een mondkapje dragen.

Ze mogen niet te dicht bij elkaar komen.

Alle zieke boerderijdieren groot en klein moeten in hun eigen stal 

blijven.

Slimme dokters zeggen dat het                  dan weg zal gaan.

Ook komt er een prikje voor alle dieren.

Dan worden we niet meer ziek’, zegt juf Nellie.

Wollie is blij dat er een oplossing is. 

Wollie is zo blij dat er een oplossing is!

Kleur vrolijke Wollie in met felle kleurtjes!

virus



Maar op een ochtend staat juf Nellie op het schoolplein.

Zij vertelt de kleine dieren wat er aan de hand is.

‘De school moet dicht, anders wordt iedereen ziek’, vertelt juf Nellie.

Wollie is verdrietig.

Hij gaat zijn vriendjes en juf Nellie missen.

Maar juf Nellie heeft een oplossing.

We gaan schrijven en rekenen via de                         !

Dat vindt Wollie een goed idee.

‘Gaan we dan allemaal online?’, vraagt het vriendje van Wollie.

‘Ja, vanaf morgen zien we elkaar via het scherm.

En let erop: pootjes wassen,                             op en afstand houden!’, 

zegt juf Nellie.

Draag een mondkapje

1,5 meter afstand houden

Pootjes wassen

computer

mondkapje

Wil je ons 
inkleuren?



De volgende dag krijgen Wollie en zijn vriendjes voor het eerst les via 

de                         . 

Hij ziet juf Nellie en zijn vrienden.

Ze zwaaien naar elkaar. 

De eerste les via de computer gaat goed. 

Soms vindt Wollie het RAAR en mist hij de juf. 

Kun jij Wollie helpen met het maken van zijn oefeningen?

Wollie maakt zijn oefeningen op de computer.

Kun jij hem helpen?

computer



Ook juf Nellie vindt het lesgeven via de                         lastig.

Sommige boerderijdieren hebben geen computer.

Andere dieren komen niet online.

Juf Nellie vindt het uitleggen via de                         moeilijk. 

computer

computer

Lesgeven via de computer is niet altijd even makkelijk.

Kleur de computers in!



Wollie vindt het rekenen lastig via de                          .

Ook Kippie kan nu niet extra lezen met juf Nellie.

Flappie heeft zijn hoofd gestoten.

Maar juf kan Flappie niet online troosten.

Juf Nellie wil de dieren graag meer aandacht geven.

Maar dat is lastig via de                         .

Ook valt de                          van juf Nellie soms uit. 

Juf Nellie wordt hierdoor erg moe en verdrietig.

Kun jij haar helpen haar                          aan te zetten?

De computer van juf Nellie is uit!

Voltooi het doolhof om de computer weer aan te zetten.

computer

computer

computer

computer



Gelukkig worden steeds minder boerderijdieren ziek.

De papa’s en mama’s hebben allemaal een                            gehad.

Het               is bijna weg.

De boerderijschool gaat weer open.

Wollie en zijn vriendjes zijn blij.

Wollie kan eindelijk weer naar school.

Maar iedereen is voorzichtig. 

Zo blijft het  weg. 

prikje
virus

virus

Wollie kan weer naar school!

Kleur de kleurplaat in!



Juf Nellie is blij dat ze Wollie en zijn vriendjes weer ziet.

De                          is nu niet meer nodig. 

Samen op school: dat vindt iedereen fijn.

Juf Nellie is nu minder moe en verdrietig.

De boerderijdieren kunnen elkaar weer ontmoeten op het plein.

Wat is het gezellig zonder het              !

Einde!

Woordzoeker!

Alle woorden ben je tegengekomen in het verhaal.

Vind de volgende woorden:

computer

virus



Dit verhaal is gemaakt ter afsluiting van het Scriptie + traject. Het 

verhaal is gebaseerd op de inzichten en resultaten van mijn scriptie.

Wanneer u nog vragen of suggesties heeft, kunt u mij een mail 

sturen: j.v.wesdorp@students.uu.nl.

Veel leesplezier!

mailto:j.v.wesdorp@students.uu.nl



