
Jaarverslag Educatieve activiteiten bij Kinderboerderij ‘t Brinkie 

2022 

In 2022 zijn de Educatieve Activiteiten weer langzaam opgestart na een zeer stille periode 

vanwege de Coronacrisis. In de eerste maanden van 2022 waren de Coronamaatregelen nog 

steeds van kracht en bleef de Educatieve Ruimte gesloten voor bezoekers van de 

Kinderboerderij. 

Meehelpen met voeren (elke vrijdagmiddag om 15.15) 

In maart werd de populaire “Meehelpen met voeren”- (buiten)activiteit op vrijdagmiddag  

weer opgestart. Het aantal deelnemers groeide langzaam weer aan. 

Pasen 

Op 1e Paasdag (17 april) hadden wij gelukkig weer een zeer groot aantal bezoekers bij onze 

gratis Paasactiviteiten: Paaseieren zoeken en Paasknutselen.  

Het “paaseieren zoeken” in verschillende leeftijdscategorieën trok veel bezoekers. De 

kinderen werden in leeftijdsgroepen over het terrein verdeeld en er waren die dag inclusief 

ouders ruim 100 bezoekers op het terrein. Het was een gezellige drukte en er waren genoeg 

paaseitjes en leuke extra prijsjes voor iedereen. Na afloop mocht er worden geknutseld in de 

Educatieve Ruimte. Voor het eerst weer een gezellige drukte.  

 

Boerderijlessen 

In april zijn weer groepslessen gegeven aan groepen van scholen en kindercentra uit 

Gaasperdam. De meeste lessen betrof een buitenactiviteit (speurtocht Zorgen voor dieren 

en speurtocht Dierentalenten). 

In mei kwamen er meer groepen naar de kinderboerderij, waaronder zelfs groepen van een 

basisschool in Weesp. Toch was dit aantal bij lange na niet het aantal groepen dat normaal 

gesproken voor een Boerderijles in het voorjaar naar de kinderboerderij komt.  

Voor de scholen, die de draad weer moesten oppakken was het bezoeken van 

Kinderboerderij ‘t Brinkie geen prioriteit. Zeker omdat de scholen te maken hadden (en nog 

steeds hebben) met personeelstekorten. Door het algemene personeelstekort in 

Amsterdam-Zuidoost is het gehele schooljaar een afname van schoolbezoeken ontstaan. 

Inmiddels zijn er gelukkig weer boekingen voor groepslessen in het voorjaar van 2023. 

Educatieve activiteiten voor de buurt    

In het voorjaar en met name de zomer van 2022 zagen wij wel een toename van het aantal 

bezoekers bij Kinderboerderij ‘t Brinkie. Het gehele jaar door bleef het aantal bezoekers 

hoog.  

  



 

Meehelpen met voeren 

Het “meehelpen met voeren” op vrijdagmiddag blijft onverminderd populair voor ouders en 

kinderen. Alle kinderen krijgen een voeremmertje, het voer wordt uitgedeeld en in een 

optochtje worden om de beurt alle dieren gevoerd. Ook met slecht weer zijn er regelmatig 

kinderen die toch graag komen meehelpen met voeren.  

Voorleesbakfiets 

In de zomervakantie werd Brinkie meerdere malen bezocht door de Voorleesbakfiets van de 

Openbare Bibliotheek.   

Vrijdagochtend Inloopochtend 

Na de zomer is de “Vrijdagochtend Aai/Speel/Leer/Kijk Inloopochtend” voor ouders en 

kinderen ingevoerd. Deze wordt goed bezocht. Kinderen mogen dieren aaien die in rieten 

manden in de Educatieve Ruimte staan, er wordt gekleurd, gepuzzeld, voorgelezen en 

gespeeld. De ouders en kinderen ontmoeten elkaar en er ontstaan zo leuke contacten. 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek was er een Voorlees- en knutselactiviteit. 

Dierendag 

Dierendag werd gevierd met een gratis knutselmiddag (“Lepeldieren” maken) en een 

“Groenvoer-buffet” waar alle kinderen van het “deftige” buffet een bordje konden vullen om 

vervolgens de dieren te trakteren!  

Sinterklaas 

Sinterklaas werd gevierd met Stoombootjes knutselen en  “Schoentje -knutselen- en  

Schoentje zetten”. 

Kerst 

In de periode rond Kerst was de Educatieve Ruimte sfeervol versierd en mochten kinderen 

uit de buurt gratis prachtige kerststukjes komen maken.  

 

In 2023 verwachten wij weer meer groepen te ontvangen van scholen en zullen de gratis 

educatieve activiteiten worden voortgezet.  

 


