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Herfst Jww 1 en 2
Een compleet programma boordevol met losse herfst-activiteiten! Kies uit welke

jullie willen doen en plan de activiteiten in! Download de poster, print hem uit en

hang hem voor het raam. Hoera, het is herfst!

Maandag 18 oktober

Herfstlampion
4-12 jaar
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen, maar ook neerzetten als sfeervol

windlicht.

Spinnetje waar ben je?
4-12 jaar
Net zoals een spin maken wij een web. We gaan het web alleen niet gebruiken om vliegen mee te vangen! Maar

gewoon ter decoratie.

Borduren op bladeren
4-12 jaar
We behandelen de natuur met liefde, maar kunnen ook de liefde doorgeven met behulp van de natuur. We

maken harten van blaadjes met een lieve boodschap erbij!

Dinsdag 19 oktober
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Kleurrijke herfst: bladeren verven
4-6 jaar
Lekker naar buiten, bladeren zoeken. Welk blad is het grootst/kleinst? En wat voor kleuren hebben de

bladeren? Misschien kunnen wij ze nog wel veel kleurrijker maken.

Herfstboom stempelen
4-6 jaar
In de herfst veranderen de kleuren van de bladeren. Wij stempelen een herfstboom vol met mooie kleuren.

Welke kleuren ga jij gebruiken? Oranje, bruin, rood of geel?

Kunstzinnige herfstraampjes
4-8 jaar
We gebruiken blaadjes, versieren ze en hangen ze ten slotte in een mooi lijstje: die vrolijken het uitzicht op als

het wat grijzer weer is buiten!

Woensdag 20 oktober

Spinnenweb van zout
6-8 jaar
Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart papier en strooien er zout

overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het zelfs een kleurtje en glitters geven.

Spinnenwebben van vuilniszakken
6-12 jaar
Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk

effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.
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Spinnennestjes
8-12 jaar
Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij deze wel eens gezien? We

maken een griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal! Doe je mee?

Donderdag 21 oktober

Herfstdans
4-6 jaar
We gaan lekker dansen! We doen de blaadjesdans en de regendans en misschien kunnen we nog wel andere

herfstachtige danspasjes bedenken! Dans je mee?

Stampen in droge plassen
4-6 jaar
Als het heel veel heeft geregend dan liggen er buiten vaak regenplassen. Het is zo heerlijk om er in te stampen

maar dat mag vaak niet. Maar wat nu als er droge plassen zijn? Mogen we daar dan wel in stampen?

Kabouterliedje
4-6 jaar
Wil jij het kaboutertje zijn? Zing en dans met ons mee!

Vrijdag 22 oktober

Vallende bladeren
4-6 jaar
Er gebeurt van alles in de herfst. Bladeren vallen op de grond en er is regen, wind en zonneschijn. We ervaren

van alles wat!
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Herfstyoga
4-8 jaar
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij komen helemaal

tot rust met deze herfstyoga!
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