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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Wij zijn lege, plastic flesjes aan het sparen voor een volgend thema. Wilt u 
meehelpen? We zijn vooral op zoek naar lege sapflesjes of smoothie flesjes. Dat zijn 

de plastic flesjes met een brede halsopening. U kunt het lege flesje afgeven op de 
groep. En daarnaast sparen we ook keukenrollen. Helpt u mee? Alvast bedankt! 
 

Thema “Herfst, wind en regen”: 
De komende weken is ons thema “Herfst”. Hierbij gaat het om alles wat je ziet in de 
herfst: mooie bladeren, kastanjes, dennenappels, eikels, bladeren op de grond, maar 

ook de wind en de regen. 
Mag uw peuter de komende weken een keer een regenjas en/of laarzen meenemen 

naar de peuteropvang? Of een (kinder)paraplu? 
In week één praten we met de kinderen over de wind én de herfst. Wat gebeurt er in 
de herfst? De blaadjes aan de bomen krijgen een andere kleur en ze vallen op de 

grond. Hoe komt dat? Dat doet de wind. Voorgelezen wordt:  
Wat nu, Olivier? (Phyllis Root & Christopher Denise) 

In week twee gaat het over de regen, de juf heeft een paraplu in de 
kring. We zingen: Tikke takke regen, tik, tak op het dak. 
                          Tikke takke regen, op de wegen 
                          Plens, plens, plas, plas, plas, 
                          Druppeltjes op mijn regenjas! 
In week 3 (na de herfstvakantie) gaat het over de herfst en bekijken 
we alles wat de peuters meenemen naar de peuteropvang: 
Mag uw peuter na de vakantie allerlei spulletjes voor de herfsttafel meenemen, zoals 

mooie bladeren, kastanjes, eikels, dennenappels, etc.? 
Woordenlijst: de regen, de wolk, vallen, de (regen)druppels, nat, droog, de plas, 

stampen, de (regen)laarzen, hard, zacht, het weer, de paraplu, uitklappen, binnen, 
buiten, luisteren, tikken, het waait, de wind, herfst, de storm, koud, de regenjas, 

aantrekken, de kastanje, de dennenappel, de bladeren, de boom. 
Tips voor thuis: 
*Samen luisteren naar het digitale prenetenboek: Wat nu Olivier?  

https://www.youtube.com/watch?v=rgFKea_03Pg  
*Samen een liedje zingen: Herfst, herfst, wat heb je te koop?    
                                       Duizend kilo bladeren op een hoop. 
                       Zakken vol met wind, ja mijn kind. 
                       Ik weet niet of jij dat aardig vindt. 
Op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MsC_B-lCAOY  
*In de vakantie samen naar het bos en op zoek naar spullen voor de herfsttafel, goed 

om alles te benoemen of vraag aan uw peuter wat het is! 
 

Wij zijn gesloten op: 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Dankdag woensdag 2 november 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m        

8 januari 2023 
Hartelijke groet, de juffen 

https://www.youtube.com/watch?v=rgFKea_03Pg
https://www.youtube.com/watch?v=MsC_B-lCAOY

