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Ouderbrief

Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Herfst’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen over 
allerlei dingen die met de herfst te maken hebben. Wat is mist? Wat is regen? Wat gebeurt er met de bladeren 
van de bomen? De kinderen kijken, voelen en beleven de herfst.
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen
te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten 
waar zij op school mee bezig zijn.

Het weer in je kledingkast
Bekijk samen eens welke kleding er in de kledingkast van uw kind hangt. Zijn er kleren bij die je eigenlijk 
alleen aantrekt in de herfst? Of kun je juist je zomerkleding blijven dragen? Maak samen stapels met kleding 
voor de herfst, de winter, de lente en de zomer. Welke kleding kun je gewoon het hele jaar door dragen? Maak 
daar een aparte stapel van.

Rijmen 
Doe samen een rijmspelletje met woorden die met de herfst te maken hebben.
Wat rijmt op blad? (glad)
Wat rijmt op regen? (wegen)
Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden weet jij die rijmen op regen? 
Rijm ook op ‘zon, lucht en wind’.
Of maak samen heel veel onzinwoorden die rijmen: ijzel, pijzel, mijzel, knijzel, …

De letter h hoort bij het thema Herfst
Op school zijn we bezig met de letter h. Thuis kunt u ook spelletjes met deze letter doen. Denk aan het 
benoemen van alles wat u binnen en buiten tegenkomt met een h: huis, hok, helm, heg, hond, hoog…

Het weer op tv
Kijk naar buiten. Probeer samen te voorspellen wat voor weer het morgen zal zijn. Maak er
tekeningetjes van: een wolk, regen, zon, … Kijk op dezelfde dag samen naar het weerbericht aan
het eind van het (Jeugd)journaal. Klopt jullie voorspelling? Wordt op de tv hetzelfde gezegd?
Controleer samen de volgende dag of de voorspelling is uitgekomen.

Het weer buiten
Gaat u met uw kind naar buiten? Kijk dan samen eerst naar het weer. Laat uw kind adviseren welke kleding 
aan te trekken. Of doe het tegengestelde van de weersomstandigheden. Trek bij mooi weer een jas aan, doe 
een sjaal om en zet een muts op. Laat uw kind u helpen de juiste kleding aan te trekken. 
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Het weer bekijken (op internet)
•  Het is leuk om het weer op andere plekken in Nederland te bekijken. Wat voor weer is het bijvoorbeeld op 

de Waddeneilanden of aan het strand? Kijk eens samen naar webcams van www.vvvameland.nl of  
www.scheveningenlive.nl.

•  Op www.buienradar.nl kunt u samen met uw kind kijken naar hoe de neerslag over ons land trekt.  
Op de website is veel te zien, zoals een motregenradar en een blikseminslagenradar. Er is ook een app van 
Buienradar.

Samen lezen over de herfst
• Bo en Babs in de wind door Marijke ten Cate, Uitgeverij Clavis
• ’t Is herfst, voorlees- en doeboek door Jolanda Dijkmeijer, Uitgeverij De Banier
•  Het Vrolijke Herfstvoorleesboek door Marianne Busser & Ron Schröder, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

Thuisopdracht Herfst
Bij deze brief zit een werkblad. Ga voor het raam staan. Zoek de herfst! Wat zie je alleen in de herfst? 
Schrijf jullie bevindingen samen op en laat erbij tekenen door uw kind. Neem het werkblad mee naar school 
als het klaar is.
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Werkblad voor thuis
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