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Beste ouders/verzorgers,
Het thema voor de komende weken is: Herfst, ritsel
ritsel herfstblad.
Met de peuters maken we een herfstwandeling in de
buurt. We verzamelen allemaal spulletjes die te
maken hebben met de herfst. Al die herfstproducten
nodigen dan uit tot kijken, ruiken en voelen aan de
blaadjes, kastanjes, dennenappels en eikels. We
kunnen de blaadjes sorteren op vorm of kleur.
We gaan buiten spelen en ervaren de regen en de
wind, stampen in de plassen en laten ons mee waaien
door de wind.
Binnen worden regenspelletjes gedaan, liedjes
gezongen en versjes opgezegd over de regen, de wind,
de ritselblaadjes en de dieren.
We lezen het boek “de spin die het te druk had” van
Eric Carle.

Liedjes / versjes
Herfst, herfst wat heb je te koop.
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind.
Ja, mijn kind,
Ik hoop dat jij dat aardig vindt.
Tikke-takke regen,
tik, tak op het dak.
Tikke-takke regen,
op de wegen.
Plens, plens, plas, plas, plas,
druppeltjes op mijn regenjas.
Zie je de kastanjes aan de bomen,
Zie je alle eikels op het mos
Nu is het herfst de blaadjes vallen,
Nu is het herfst in ieder bos
Egeltje prik, waar ga je naar toe?
Ben je van ’t spelen en lopen zo moe?
Zoek dan een plekje en leg je maar neer.
Straks kom ik terug en spelen we weer.

Spinnetje, spinnetje waar ga je naar toe?
Over mijn been naar mijn buikje toe.
(Over mijn hoofd naar mijn schouder toe)

Basisbegrippen: boom, blad, vallen, dik, dun,
regen, zon, paraplu, het regent, waaien, wind, tak,
bos, opruimen, bezem, straat.
Extra begrippen: herfst, eikel, kastanje,
dennenappel, noot, stapel/berg, stam, omheen,
schors, geluid, paraplu, kaal, naar beneden,
(op)vegen, harken, stoffer en blik.

Herfstvakantie
23 tot en met 27 oktober hebben
we herfstvakantie.

