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In dit thema gaan we heel veel zelf ervaren: zoals de herfst in het 
bos tijdens de herfstwandeling, het weer (dit gaan we bijhouden 

in een weerkalender). We gaan heel veel met echt 
herfstmateriaal werken, met takken, kastanjes, eikels en 

dennenappels. 
Uw kind leert nieuwe woorden en begrippen, versjes en liedjes. 

Rekenen: 
We gaan oefenen met de tijd, zoals de seizoenen, 
dagen van de week, en de onderdelen van een dag. 
Maar ook op welke dag doe je altijd wat? Verder 
gaan we rekenen met alles van de herfst. Hoe 
verdelen we de beukennootjes over de eekhoorns? 
Ook gaan we oefenen met erbij en eraf situaties. Dit 
zijn ook leuke dingen om thuis te doen bijvoorbeeld 
aan de eettafel. Ook gaan we weer meten, begrippen 
als lang en kort en langste en kortste komen voorbij.  
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
2 oktober: start kinderboekenweek 
9 oktober: herfstwandeling 
10 oktober: schoolfotograaf 
11 oktober: einde kinderboekenweek met boekenmarkt 
18 oktober: vrij, studiedag 
21-25 oktober: herfstvakantie 
 

Letter van het thema: e en a (er mogen weer 

spullen mee voor de lettermuur) 
 

Boek van het thema: 
De beer en het varkentje 
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Dit kunt u thuis doen: 
Over alle veranderingen in de natuur, dichtbij huis of onderweg, kunt u een 
gesprekje voeren. Het is leuk om te ontdekken wat uw kind erover te zeggen 
heeft. Uw kind wil u ook vast graag helpen. Bladeren harken en wegbrengen in 
een emmer kan heel leuk zijn als je het samen doet, of meehelpen met het 
vasthouden van de bladblazer en uitzoeken waar nog een heleboel bladeren 
liggen. 
Ga eens op zoek naar spinnetjes in huis of buiten. Vertel uw kind dat vooral in de 
herfst de spinnen graag binnen in allerlei hoekjes kruipen. Ziet uw kind ergens 
een spin? Wat voor een spin is het? Een dunne spin met dunne poten of een 
dikke spin? Is hij groot of klein? Ga buiten ook eens op zoek naar een mooi 
spinnenweb. Op een vochtige herfstochtend zijn er vaak mooie exemplaren te 
vinden tussen de struiken of in een heg. 

Woordenschat: 

 
De aarde, uitgebloeid, de stengel, de veger, het 
blik, netjes, aan de kant 
De opdracht, onderzoeken, afschudden, glad, de 
schors, de nerf, natekenen, overtrekken, licht, 
donker, dichtbij, veraf 
De lente, straks, laat licht, vroeg donker, eerst, 
toen 
De voorkant, de achterkant, bladeren (door een 
boek), hetzelfde, rijmen, klinken, wie, waar, 
wanneer, het verhaal, typen, de zin, de 
computer, het zoekboek, het avontuur 
De appel, de bes, de noot, verzamelen, de 
(winter)voorraad, sparen, de honger, uitrusten, 
beginnen, morgen (dag na vandaag), vandaag, 
nooit, iedere dag, de laatste, de volgende, lang 
(tijd) 
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