
Het thema voor de komende weken is: “HERFST” 
 
 
De bladeren kleuren al weer mooi, de eerste kastanjes en eikels vallen van de bomen, het 
wordt buiten kouder, donkerder en natter. Kortom: we gaan met elkaar de herfst ontdekken! 
 
 
Leuke activiteiten voor thuis! 
Een wandeling door het bos 
U kunt uw kind een tas geven en hier allerlei “herfstspullen” in verzamelen, zoals: 
herfstbladeren, kastanjes, eikels, dennenappels etc. Leg de gevonden spullen thuis neer. 
Samen kijken naar de herfstspullen, geeft gelegenheid tot leuke gesprekjes!  
Bijvoorbeeld: kijk eens wat een grote/kleine/groene/gele/bruine bladeren. 
 
 
Regen in de douche 
Met regenlaarzen, een regenjas en een paraplu 
buiten in de regen lopen en in de regenplassen 
stampen is leuk, maar soms ook koud! 
Misschien wil uw kind wel met een paraplu 
onder de douche. Lekker warm en zo kan uw 
peuter extra goed letten op de druppels die 
naar beneden vallen op de paraplu. 
 
 
Enkele veelgebruikte woorden in het thema zijn: 
de herfst  de boom  de paddenstoel de storm 
de laars  het blad  geel   de zon 
de regenjas  de wind  groen   de eikel   
de regen  stampen  rood   de dennenappel 
de paraplu  de kabouter  oranje   de spin – het spinnenweb 
 
 
Diverse begrippen zullen aan de orde komen: 
hoog  - laag   (hoge bomen) 
groot  - klein   (grote reus en kleine kabouter) 
nat  - droog   (regen en zon) 
meer  - minder   (tellen van bijvoorbeeld de kastanjes) 
 
 
Tips om voor te lezen zijn: 
Karel in de herfst    Liesbet Slegers 
Het is herfst, kijk en zoekboek  Rotraut Susanne Berner 
De spin die het te druk had   Eric Carl 



 Liedjes die bijvoorbeeld op de groepen worden gezongen, zijn: 
(voor de wijsjes kunt u uiteraard bij de leidsters terecht) 
 
Onder moeders paraplu    Op een grote paddenstoel 
Onder moeders paraplu    Op een grote paddenstoel, 
liepen eens twee kindjes.    rood met witte stippen. 
Hanneke en Janneke,     Zat kabouter Spillebeen   
dat waren dikke vrindjes.    heen en weer te wippen. 
En de klompjes gingen van klik klak klik  Krak zei toen de paddenstoel 
en de regen deed van tik tak tik.   met een diepe zucht. 
Op moeders paraplu,     Allebei de beentjes, 
op moeders paraplu.     Hoepla in de lucht! 
 
Per groep kunnen de liedjes verschillen vraag het aan de leidsters. 
 
 
Nog even uw aandacht voor het volgende: 
Nu de herfst weer is aangebroken en de zomerjasjes worden ingewisseld voor warmere 
winterjassen, is dit voor de peuters soms wat verwarrend. Namens de leidsters het verzoek 
de naam van uw peuter in de jas te vermelden! Ook vragen wij u de naam van uw peuter te 
vermelden op de broodtrommels en bekers. Alvast bedankt! 
 
Wij wensen u en uw peuter alvast een fijne herfstvakantie (van maandag 22 oktober tot en 
met vrijdag 26 oktober 2018). 
 


