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Bij dit prentenboek ‘Tim zoekt de koe’ hoort 

een handleiding met aanvullende opdrachten 

voor groep 1-4. Daarnaast is een vertelplaat 

beschikbaar voor in de klas.  

U kunt deze materialen nabestellen of  

downloaden via zuivelonline.nl/groep14.  

Op deze website is ook de digitale variant  

van dit prentenboek te vinden, voorzien 

van een voice-over.
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Elke morgen drinkt Tim een beker melk bij zijn ontbijt.

En elke morgen zegt mama: ‘Drink je melk op Tim. Daar word je groot en sterk van.’

Dat zou best eens kunnen, denkt Tim.

Maar vandaag zegt mama iets anders. ‘Oh Tim, kijk nou wat zonde van je melk. 

Nu heeft de koe voor niets haar best gedaan.’

Tim kijkt. Koe? denkt hij. Wat weet de koe van mijn melk?

Hij wil het aan mama vragen.

Maar mama poetst driftig de tafel.

Tim kijkt om zich heen.

Voorzichtig schuift hij het melkpak naar zich toe.

Hij draait het pak om en… kijkt recht in de ogen van de koe.

Als ik meer wil weten, denkt Tim, moet ik op zoek naar deze koe.
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Tim weet waar hij de koe eerder heeft gezien.

In de supermarkt. Daar koopt mama de melk.

Tim wijst naar de foto op het pak. ‘Kent u deze koe?’

De jongen van de supermarkt kijkt goed. Hij kijkt nog eens.

‘Nee, die koe ken ik niet,’ zegt hij. ‘Maar Bram misschien wel.’

De jongen van de supermarkt wijst naar buiten.  

‘Kom maar mee. Dan breng ik je naar hem toe.’
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Tim staat bij de vrachtwagen.

Er komen melkpakken uit de vrachtwagen. En pakken yoghurt en karnemelk.

Tim wijst naar de foto op het pak. ‘Kent u deze koe?’

Bram kijkt goed. Hij kijkt nog eens.

‘Nee, die koe ken ik niet,’ zegt hij. ‘Maar Tilly misschien wel.’

Bram wijst naar de vrachtwagen. ‘Kom maar mee. Dan breng ik je naar haar toe.’
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Tim is in de melkfabriek.

Hier worden melkpakken gevuld en dichtgemaakt. Ontelbaar veel.

Tim wijst naar de foto op het pak. ‘Kent u deze koe?’

Tilly kijkt goed. Ze kijkt nog eens.

‘Nee, die koe ken ik niet,’ zegt ze. ‘Maar Ans misschien wel.’

Tilly wijst naar buiten. ‘Kom maar mee. Dan breng ik je naar haar toe.’
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Tim staat bij de melkauto.

De hele auto zit vol melk. De melk gaat door de slang naar de fabriek.

Tim wijst naar de foto op het pak. ‘Kent u deze koe?’

Ans kijkt goed. Ze kijkt nog eens.

‘Nee, die koe ken ik niet,’ zegt ze. ‘Maar boer Ron misschien wel.’

Ans wijst naar de vrachtwagen. ‘Kom maar mee. Dan breng ik je naar zijn boerderij.’
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Tim is op de boerderij.

De melkauto wordt gevuld. De melk komt uit de grote melktank.  

Hierin zit de melk van heel veel koeien.

Tim kijkt naar de foto op het pak. Dan kijkt hij naar de koe in de wei.

Tim kijkt goed. Hij kijkt nog eens.

‘Nee, die koe is het niet,’ zegt hij.

Tim moet op zoek naar boer Ron.
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Tim vindt boer Ron in de melkstal.

De koeien worden gemolken. Een melkmachine zuigt de melk uit de uier van de koeien.

Tim wijst naar de foto op het pak. ‘Kent u deze koe?’

Boer Ron kijkt goed. Hij kijkt nog eens.

‘Jazeker!’ zegt hij. ‘Dat is Klara. Ze staat in de wei.’

‘Kom maar mee. Dan breng ik je naar haar toe.’
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Tim is bij koe Klara.

Klara eet vers gras. Ze maakt melk van het gras door er lang op te kauwen.  

Klara bewaart de melk in haar uier.

Tim houdt het melkpak naast Klara.

‘Je bent het echt!’ zegt Tim.

Tim is blij dat hij Klara heeft gevonden. Hij geeft haar een zoen.

‘Nu weet ik wie er elke dag voor mijn beker melk zorgt.’
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Met je klas naar de boerderij?  

Kijk op www.boerderijeducatienederland.nl 

en vind een boerderij bij jou in de buurt.
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Met een Schoolmelk-abonnement dat de ouders afsluiten, 
krijgen kinderen verse, koele melk op school. 
Fijn voor ouders om te weten dat ze iets gezonds binnen krijgen.

 
 

WIL JIJ OOK HET GEMAK VAN SCHOOLMELK OP JOUW SCHOOL? 

MELD JE SCHOOL AAN ALS SCHOOLMELKSCHOOL OP

IEDEREENFITOPSCHOOL.NL

Een lekkere 
en gezonde keus bieden 
aan kinderen op school!

Schoolmelk is beschikbaar met  
financiële steun van de Europese Unie
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Meer weten over zuivel?  
Ga naar www.zuivelonline.nl 
voor filmpjes, info en leuke weetjes!

Natuurlijk Zuivel! – Tim zoekt de koe is een uitgave van de Nederlandse Zuivel Organisatie en ZuivelNL
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