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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Herfst van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en spe-
len over allerlei dingen die met herfst te maken hebben. De herfst brengt veel plezier: stampen in de 
plassen, kastanjes verzamelen en de wind voelen.

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 de groep mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Herfst buiten
Ga samen wandelen en neem een tas of doos mee. Verzamel zoveel mogelijk herfstmaterialen zoals 
eikels, kastanjes, bladeren, takjes enzovoort. Neem ze mee naar huis en bekijk samen de inhoud van 
de doos. Doe een spelletje: Haal om de beurt met de ogen dicht iets uit de doos en voel wat het is. 
De ander mag zeggen of het klopt. Of zeg een woord en uw kind pakt het juiste voorwerp: de kas-
tanje, het blad, de steel.

Spinnen in de herfst
In de herfst zie je veel spinnen. Spinnen maken een web om vliegen te vangen. Neem een bol wol en 
maak samen met uw kind een spinnenweb in huis. Gooi de bol wol naar elkaar over en maak steeds 
de draad vast door het om een stoel of tafelpoot te wikkelen. Doe duidelijk voor aan uw kind hoe 
dat moet. Verplaats steeds, zodat er langzaam een web van draden ontstaat. Laat eventueel meer 
gezinsleden meedoen om een groter en complexer web te maken. Is het web klaar? Houd dan een 
schaar bij de hand om het web te ontrafelen.

Herfst thuis
Maak een herfstslinger van verschillende bladeren die jullie samen buiten gevonden hebben. Neem 
een stompe borduurnaald en een gekleurde (wol)draad en rijg samen de bladeren één voor één aan 
de draad. Wijs de kleuren aan of laat uw kind vertellen welke kleuren er in een blad zitten. Hang de 
slinger ergens op in huis, waar uw kind hem goed kan bekijken. 
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Herfstregen
In de herfst regent het vaak. Doe een spelletje met uw kind en maak in de huiskamer met een 
draadje een cirkel. Dit is de regenplas! Geef steeds een opdracht: Stap over de plas! Stap in de plas! 
Stamp in de plas! Dans in de plas! Draai in de plas! Laat uw kind u ook opdrachten geven. Nog leuker 
is het natuurlijk om allebei regenlaarzen en regenkleding aan te trekken en dit spelletje in een echte 
plas te gaan spelen.

Herfst op internet
•  Op internet staan veel liedjes over de herfst. Tijl Damen heeft een aantal leuke peuterliedjes over 

de herfst gemaakt: www.tijldamen.nl
•  Zoek bij ‘afbeeldingen’ van www.google.nl naar paddenstoelen. Bekijk samen verschillende af-

beeldingen van paddenstoelen.
•  Zoek op YouTube naar: stop motion autumn en u vindt mooie herfstfilmpjes over verschillende 

facetten van de herfst.

Samen lezen over de herfst
•  Lente, zomer, herfst en winter door Dick Bruna. Uitgeverij Mercis Publishing.
•  Karel in de herfst door Liesbeth Slegers. Uitgeverij Clavis.
•  Het is herfst door Rotraut Susanne Berner. Uitgeverij Lannoo.
•  Hoera, het is herfst! door Vivian den Hollander. Uitgeverij Ploegsma.
•  Het vrolijke herfstvoorleesboek door Marianne Busser & Ron Schröder. Uitgeverij Van Holkema  

en Warendorf.

Thuisopdracht herfst 
Bij deze brief zit een werkblad met een spinnenweb, zonder spin! Maak er samen een dikke spin in. 
Bedenk zelf op welke manier jullie een spin kunnen maken. Gebruik stiften en potloden of papier 
en lijm om een spin te maken. Geef de spin oogjes en een mond. Neem het resultaat mee naar de 
groep.
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In de herfst zie je veel spinnen. Dit spinnenweb is leeg. Maak er samen een dikke spin in. Gebruik 
stiften en potloden of papier en lijm om een spin te maken. Geef de spin oogjes en een mond.


