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Vakantiedagen 

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 

22 oktober 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Van 20 september t/m 7 november werken wij met het thema; Welke kleur 

zie jij in de herfst? 

Met dit thema werken wij toe naar de herfst! We vertellen over alles wat je 

buiten ziet; eikels ,kastanjes, bladeren vallen etc. en benoemen de kleuren! 

 

Boekentips; 

Kleine muis zoekt een huis, van 

Petter Horaceck 

Anna en de herfst van Kathleen 

Amant 

Herfstblaaadjes van Liesbeth 

Slegers 

 

Bobbi gaat naar het bos 

 

 

We starten het thema met het boek; Kleine muis zoekt een huis. Peuters 

brengen een schoendoos mee, deze wordt beschildert en daarin kunnen ze 

allerlei herfstspullen verzamelen en bekijken.  

Vooral de herfstkleuren komen in dit thema aan bod!  

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en 

activiteiten gedaan. Ook zingen we samen liedjes die bij dit thema passen. 

We knutselen een verzameldoos, een appel, een muis van deeg , versieren 

pompoenen en rijgen slingers van bladeren! Ook proeven we een appel en 

maken we appelmoes! 

Ook gaan we liedjes zingen over de herfst en laten bladeren dansen op het 

parachutedoek! 
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Activiteiten voor thuis; 

-Ga met uw peuter samen naar het bos ,bladeren en paddenstoelen  

zoeken 

-Bladeren aanrijgen 

-Kleuren benoemen, alles wat bij de herfst hoort  benoemen 

-Samen een verzameldoos maken 

- Lees samen met uw kind een boekje over dit thema,dit  stimuleert de taal  

 

Liedjes  bij dit thema; 

-Op een grote paddenstoel 

-Grote…. kleine ….lopen in het bos. bv. kinderen, kabouters, reuzen etc. 

-Herfst, herfst wat heb je te koop, honderd duizend bladeren 

-appels aan de bomen, appels op de grond, appels in je buikje, lekker en   

gezond   

 

Versje; 

Daar komen eens twee spinnetjes aan’ 

Kriebelkrabbel, kriebelkrabbel, kriebelkrab. 

De ene heette Piet, de ander heette Jan 

Kriebelkrabbel, kriebelkrabbel, kriebelkrab 

Ffffffft, weg is Piet 

Fffffttt weg is Jan 

Daar komen ze weer aan 

Kriebelkrabbel, kriebelkrabbel, Kriebelkrab 

 

               

 

Woorden en begrippen: 

De herfstkleuren 

De appel 

Het klokhuis 

de schil 

de bladeren 

de eekhoorn 

de Paddenstoel 

Herfst 

De wind 

Geel/rood/groen/bruin 

De regen 

De paraplu 

eikels 

Kastanjes 

Noten 

Aanrijgen 

Het bos 

Onder/op naast achter 
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