
 

 

 
 

 

Thema herfst  
 
De zomer is voorbij, de blaadjes verkleuren en vallen langzaam van de bomen af. De herfst is 
begonnen! Komende weken gaan we aan de slag met het thema herfst. Wat gebeurt er allemaal 
buiten? Welke veranderingen zien we? Hoe zien de blaadjes er nu uit en wat zijn kastanjes 
eigenlijk?  
 
We zullen tijdens dit thema lekker 
naar buiten gaan om de herfst te 
ontdekken, maar ook binnen met het 
thema werken. We zullen gaan 
bekijken met de kinderen wat er 
allemaal bij de herfst hoort. Zowel 
de blaadjes van de bomen, 
kastanjes als spinnetjes en 
insecten. Allemaal leuke dingen die 
we kunnen gaan onderzoeken met 
de kinderen.  
 
Thuis kun je dit ook doen met je 
kindje. Je zou bijvoorbeeld naar 
buiten kunnen gaan om te zoeken naar spinnetjes of mooie blaadjes. Ook de spinnenwebben zijn 
erg leuk om te bekijken. Praat met je kindje over wat hij of zij ziet. Welke kleuren zijn er allemaal te 
vinden? Zijn de blaadjes en spinnetjes die jullie gevonden hebben groot of juist klein? Je kan ook 
leuke knutselwerkjes maken samen met je kindje met de blaadjes die jullie gevonden hebben. Of 
misschien moet de tuin wel geveegd worden vanwege alle blaadjes? Dit kan je ook samen met je 
kindje doen want ook dit hoort bij de herfst.  
 

 
Wat ook besproken gaat worden met de kindjes 
is het weer. Nu regent het meer, is het kouder 
en wordt het ook steeds sneller donker buiten. 
Wat doe je bijvoorbeeld wanneer het regent? 
Dan neem je een paraplu mee, maar ook 
regenlaarsjes zijn dan handig. Of wat gebeurt er 
wanneer het hard waait? Dan vallen er nog 
meer blaadjes van de bomen af.  
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 

Knutseltip voor de herfst 
Zoek buiten mooie blaadjes samen met je kindje. Laat je 
kindje de blaadjes verven met verschillende kleuren. 
Kunnen de blaadjes ook als stempel gebruikt worden? 
Maak samen met je kindje afdrukken van de blaadjes op 
een wit papier. Wat zijn de verschillen tussen de blaadjes?  
Zo krijg je een mooie verzameling van verschillende 
afdrukken van de blaadjes. Wanneer je de verschillende 
afdrukken bespreekt met je kindje stimuleer je ook de 
taalontwikkeling extra en door het verven wordt ook de 
motorische ontwikkeling gestimuleerd. Met 
knutselactiviteiten worden er op deze manier verschillende 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.  
 
Voorleestips 
Bij dit thema zijn wederom leuke boekjes te vinden die voorgelezen kunnen worden aan de 
kinderen. Deze boekjes zijn:  

- De spin die het te druk had, geschreven door Eric Carle 

- Wat nu, Olivier? Geschreven door Phyllis Root & Christopher Denise  

- Boris en de paraplu, geschreven door Dick Bruna 

- Karel in de herfst, geschreven door Liesbet Slegers 

- Bobbi in het bos, geschreven door Ingeborg Bijlsma 

- Anton en de blaadjes, geschreven door Ole Könnecke 

- Egels stekelbolletjes, geschreven door Valerie Tracqui  

- Natte voeten, geschreven door Jung-Hee Spetter  

 
 
 
 
 
De praatplaat is ook weer te vinden op onze site samen met 
de begrippen die horen bij het thema herfst.  
 
 
  
  
 


