
Voorafgaand aan het voorlezen:

Leerkracht: Wie kan de naam van een vogel noemen?

Kinderen: zullen komen met voorbeelden als mus, 
meeuw, duif.

Leerkracht: Wie weet welk geluid een vogel maakt?

Kinderen: piepen en proberen te fluiten.

Leerkracht: Sommige vogels klepperen. Vertellen over 
ooievaars dat ze klepperen als ze elkaar begroeten of 
hun territorium willen afbakenen.

Tijdens het voorlezen van dit verhaal kunnen de kinde-
ren lekker actief meedoen. Vraag hen geluiden of bewe-
gingen te maken als zij de volgende woorden horen.

Kuikens Olga, Onno en Stork – piep piep
Kraai – kraa, kraaaa, kraaaa
Poepen - pffff
Leren vliegen – armen op en neer
Klepperen – in de handen klappen (indien aanwezig 
kleppers gebruiken)
Slapen - aan het einde van het verhaal. Kinderen gaan 
zitten, drukken hun kin op de borst en doen hun ogen 
dicht.
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Onderbouw – Interactief verhaal

Olga de ooievaar
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Wat is het doel – Kinderen leren over de 
 ontwikkeling van  ooievaarskuikens. Van ei tot 
 nestverlaten. Ooievaars zijn een van de vogel-
soorten van Beleef de Lente Junior en zijn dus  
ook via de webcam te volgen.
Hoe lang duurt het - 
Wanneer voer je het uit - Maart tot en met mei
Wat heb je nodig – foto’s of illustraties van 
 ooievaars, hun nest, eieren en kuikens. Optioneel 
is een digiboard of computers om de beelden  
van de webcam te kunnen laten zien.
Wat moet u vooraf doen – de geluiden en 
 bewegingen oefenen.

Optioneel 1: indien de techniek het toelaat, kunt 
u in de klas een filmpje tonen van ooievaars op 
hun nest en klepperende ooievaars.  
www.beleefdelentejunior.nl/ooievaar  

Optioneel 2: prentenboeken over ooievaars erbij 
houden
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Op een boerderij, ergens hier in de buurt, ligt 
 bovenop een hoge paal een groot nest. Op het nest 
zitten Papa en Mama Ooievaar. Al dertig dagen broeden 
ze op hun eieren. Om en om. De hele dag en de hele 
nacht.
Papa Ooievaar vliegt even weg, hij zoekt eten. Mama 
Ooievaar gaat staan en duwt met haar snavel tegen 
haar eieren. Ze rolt ze alle drie om en gaat weer lekker 
zitten broeden. Nu blijft de andere kant van het ei ook 
lekker warm!
Papa Ooievaar komt terug. Samen klepperen ze luid.
‘Ik denk dat de eieren bijna uitkomen,’ zegt Mama 
 Ooievaar.
Ze had het nog niet gezegd of ze voelt iets bewegen bij 
haar voet.
Krak! Een zwarte snavel steekt nieuwsgierig uit het ei. 
Krak! Een wit, donzig kuiken kruipt eruit.
‘Een meisje!’ zegt Mama Ooievaar blij. ‘We noemen 
haar Olga.’
Krak!
‘Een zoon!’ roept papa Ooievaar. ‘Dat is onze Onno.’
Krak!
Het laatste ei breekt open. Mama ooievaar slaat haar 
vleugel voor haar snavel. ‘Nog een jongen!’ roept ze.
‘Hij heet Stork,’ zegt papa ooievaar.

Onno, Olga en Stork piepen luid.
‘Ze hebben honger,’ zegt mama tegen papa. ‘Zorg jij 
voor muisjes?’
Papa Ooievaar pakt beschuitjes en een pak roze en een 
pak blauwe muisjes.

‘Nee!’ zegt mama. ‘Ooievaars eten échte muisjes!’
‘Oh ja,’ zegt Papa Ooievaar. En hij vliegt weg. Hij landt 
in een weiland achter de boerderij. Met grote stappen 
wandelt hij door het gras. Hij kijkt links en rechts en 
zoekt muizen. En ook regenwormen, larven, kevers, 
rivierkreeften of een lekker molletje. Ja, daar loopt iets! 
In een snelle beweging hapt hij het naar binnen. Papa 
Ooievaar vliegt terug en legt het in het nest.
Mama Ooievaar kleppert luid. Olga, Onno en Stork 
proberen het ook.
‘Wat is dat voor vogel?’ vraagt Olga.
‘Dat is geen vogel, maar een mol,’ lacht mama. ‘Die 
is nu nog veel te groot voor jullie. Ik ga kleine hapjes 
 zoeken. Wormen en kevers.’ En weg vliegt ze. Papa 
scheurt de mol in kleine stukjes voor Olga, Onno en 
Stork.

De dagen erna vliegen papa en mama om en om weg 
om eten te zoeken. Olga, Onno en Stork groeien elke 
dag groter. En van eten moet je… juist ja; poepen.
Olga draait haar achterste naar de rand van het nest 
en pfffff, poept met een boogje over de rand van het 
nest naar beneden.
‘Wow, dat wil ik ook!’ zegt Onno. En hij doet haar na. 
Een paar druppeltjes poep vallen op de rand van het 
nest.
‘Nu jij Stork!’ zegt Olga.
Maar Stork durft niet goed bij het randje te staan. 
Vanuit het midden van het nest probeert hij het en pffff 
poept in het nest…
‘Bah, wat een rommeltje!’ zegt Mama Ooievaar boos.

Olga de ooievaar
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Op een dag hebben Olga, Onno en Stork 
 super honger. Papa en Mama Ooievaar gaan daarom 
tegelijk eten zoeken. Met zijn drieën zitten ze bovenop 
het hoge nest. Helemaal alleen. Dan ineens verschijnt 
er een grote schaduw over het nest. Het wordt donker.
‘Wie is dat?’ piept Stork.
Olga kijkt omhoog. Precies tussen de zon en hun nest 
vliegt een grote, zwarte vogel. Samen kijken ze naar de 
vogel. Hij vliegt rondjes boven hun nest. Steeds groter 
wordt hij.

Ik zie een lekker hapje
Jou wil ik eten, snap je?
Nee, dat is geen grapje

Olga, Onno en Stork kruipen dicht tegen elkaar. 
 De vogel komt steeds dichterbij. Bijna kan hij Olga 
 aanraken. ‘Help!’ piept ze luid. Net op tijd komt Mama 
Ooievaar terug. En meteen achter haar aan komt Papa 
Ooievaar.
‘Mama, ik was zo bang,’ piept ze.
‘Niet bang zijn, we zijn er weer.’
‘Welke vogel was dat?’ vroeg Otto.
‘Dat was een kraai. Daar moet je voor oppassen, die 
wil je opeten.’
Olga rilde.
‘Als je weer een kraai ziet, moet  je heel stil liggen. 
Afgesproken?’
De drie kleine ooievaars knikken.
Dan ineens voelen ze hun buik. Honger! Ze openen hun 
snavel en piepen om het luidst. Want wie het luidste 
piept, krijgt het eerste eten. Olga duwt haar snavel in 
mama’s snavel. Lekker, ze heeft wormen en kevers!

Elke dag eten de kuikens kilo’s muizen, mollen en 
 kikkers. En af en toe, als het feest is, ook een  
slangetje. Olga, Onno en Stork groeien steeds  

groter. Ze hebben bijna geen zachte donsveren meer. In 
plaats daarvan krijgen ze grote zwarte en witte veren. 
Net als papa en mama. Op een dag passen ze bijna niet 
meer met zijn vijven in het nest.
‘Jullie moeten leren vliegen,’ zegt Mama Ooievaar. 
Samen met Papa Ooievaar kleppert ze luid.
Olga kijkt naar beneden. Haar lange, rode benen 
 wiebelen heen en weer. Haar buik begint te draaien. 
Snel kijkt ze weer naar mama.
‘Dat durf ik niet!’ zeg ze.
‘Je hoeft ook niet meteen te vliegen,’ zegt ze. ‘Vanaf 
vandaag gaan we elke dag oefenen. Kijk zo.’
Mama laat zien hoe het moet. Ze blijft gewoon staan in 
het nest en beweegt haar vleugels op en neer. Olga, 
Onno en Stork doen haar na. Op en neer. Op en neer. 
Ze maken een hoop lawaai samen. Plotseling voelt Olga 
dat ze een stukje omhoog komt van het nest. Snel stopt 
ze met oefenen. Echt vliegen durft ze nog niet.

Dapper oefent Olga elke dag. En op een dag laten 
haar voeten ineens het nest los. Ze kijkt naar beneden 
en ziet de bovenkant van de bomen onder zich. Dit is 
spannend en leuk tegelijk, denkt ze. Ze vliegt over de 
weilanden, over de boerderij en landt weer veilig op het 
nest.

Wat word je daar moe van! Olga geeuwt. Ze stopt 
haar snavel in haar borstveren en doet haar ogen dicht.
‘Lekker slapen, lieve kinderen,’ zegt mama nog.  
Maar Olga hoort het al niet meer.


