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Beste ouders,
De herfstvakantie zit er alweer op. Het weer wordt wat onstuimiger, de herfst is
begonnen!! Dit zal dan ook het thema zijn waar we de komende weken mee aan
de slag gaan. Hopelijk zit het weer wat mee, zodat we met de kinderen buiten op
zoek kunnen gaan naar o.a. herfstbladeren, paddenstoelen, kastanjes en
beukennootjes. We gaan met deze materialen ordenen, knutselen en
experimenteren. De klassen en de kleuterhal zullen zo gaandeweg in herfstsfeer
komen!
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen
Versje:
Kijk, ik ben een paddenstoel.
Zien jullie me goed?
9 witte stippeltjes staan er op mijn
hoed. Met mijn witte steeltje sta ik in
het mos. Ben ik niet de mooiste van
het hele bos?

Liedje:
Kijk eens, het is herfst
de blaadjes gaan nu vallen
de koetjes in de wei
gaan snel weer naar de stallen

Letterbord
Bij dit thema staat de letter H
centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.

Kijk eens, het is herfst Begrippen
De herfst, de bladeren, de kleuren,
de laatste bloempjes
bloeien
rood, oranje, bruin, groen, de
je ziet nu in het
bos de eikel, de paddenstoel,
kastanje,
de paddenstoelen
hetgroeien
eekhoorntje, de egel, de

uit: liedjes voor de kleintjes

Doet u thuis mee?


Maak een mooie herfstwandeling in de bossen.
Verzamel herfstbladeren, eikels, kastanjes en ga
samen op zoek naar paddenstoelen. Hieronder een
link met verschillende plaatjes van paddenstoelen:
http://www.jufjanneke.nl/Project%20herfst/Paddenst
oelen/Woordkaarten%20paddenstoelen.pdf



Knutsel samen met je kind met alle spulletjes die jullie
in het bos hebben gevonden of maak een mooie
herfsttafel.



In de bieb zijn een heleboel boeken over de herfst te
vinden! Voor het slapen gaan nog even een
verhaaltje!

prikkers, de spin, de dennenappel,
de pompoen, de boom, oogsten,
de vogeltrek, de regen, de
paraplu, het spinnenweb, de
tractor, de slak, de kabouter, de
groentesoep, het beukennootje,
de zwam, het elfenbankje, het
eekhoorntjesbrood, de
champignon, groeien, de plaatjes,
de hoed, de steel, de wind, de
storm, het bos, de stam, de schors,
de takken, de nerf, de ree, de
wilde zwijn, de vos, de specht, de
hazelnoot, de dennenboom, de
dennennaalden, de besjes,
de jaarringen, de bast

