
Excursie zangvogels 
 
Beste belangstellende, 
 
Een tijdje geleden hebben wij een leuke excursie gehad. We zijn naar het bos geweest. Hier hebben 
we een hoop dingen gezien, gemaakt en geleerd.  
Lees hieronder de verhaaltjes van de kinderen en bekijk een aantal leuke foto’s! 
 
Groetjes, 
Juf Linda en de Supersterrenklas 
 
 

          
 

Geschreven door: Céline 

Zangvogels zijn vogels met een spiertje in de keel. Ze zingen om vrouwtjes aan te trekken. 

Het gaat niet alleen om gezang maar ook om de nestjes of die mooi zijn of niet. 

 

Geschreven door: Veerle 

Op excursie hebben wij een dood dier gevonden, het was een vos je zag nog het oortje. 

We hebben ook nog zelf een nestje gebouwd. Tijdens het bouwen hebben we ook kleine 

padjes en kikkertjes gevonden. 

 

Geschreven door: Sven 

We waren aangekomen en er kwam een man uit de schuur. We moesten een toets maken na 

de excursie gelukkig  hij was lekker kort. En het leukste was jongens tegen de meisjes, 1 

seconde verloren. 

 



                       
 

Geschreven door: Nena 

We hebben geleerd dat vogels ook hun nest in het gras kunnen maken. 

En we hebben geleerd dat je beter naar een dier kan ruiken, omdat je dan minder opvalt tussen 

de dieren. Alleen het fietsen viel erg tegen . En we deden met rennen jongens tegen de 

meisjes. En de meisjes hebben gewonnen. The end.   
 
 

       
 
 

Geschreven door: Casper 

We gingen dinsdag op excursie het was erg leuk 

We gingen naar het bos we gingen en wedstrijdje doen.   

We gingen deden quiz en toen gingen we weer naar school. 
 
 
 
 
 



 

                      
 

Geschreven door: Jasper  

De excursie was erg leuk. 

We gingen het bos in, de excursie ging over zangvogels. 

We gingen ook nog een nest bouwen, dat was erg leuk. 

We kregen daarvoor eekhoornplas over ons heen. 

We kregen ook nog een toets op het eind, we hadden hem goed!!!!! 
 
 

      
 
 
 



                               
 

Geschreven door: Steven 

Op excursie we hebben een dood dier gevonden het was een vos. Je zag nog het oortje. 

We hebben ook nog zelf een nest gebouwd. Tijdens het bouwen hebben we ook kleine padjes 

en kikkertje gevonden. 
 
 

    
 
 

                                                


