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Dag mama/papa 

Kriebel kriebel spin, je kriebelt op mijn neus en kin. ‘WAT ENG’ denken jullie, maar dat vinden onze lieve 

rakkertjes niet hoor. We kriebelen samen met onze lieve spinnetjes het thema ‘Herfst’ in. Wij merken al op 

dat het vroeger donker is, al wat kouder is, de bomen worden kaler, de blaadjes liggen op de grond. Die 

mooie herfst is in het land en daarover zullen wij alles te weten komen de volgende weken.  

 

Wat zullen we leren? 

➢ We maken een leuke herfstwandeling waarbij we op speurtocht gaan 

➢ We gaan experimenteren met scheerschuim en herfstkleuren 

➢ We leren de herfstmaterialen sorteren 

➢ We maken samen overheerlijke spinnenballetjes 

➢ … 

Themawoorden binnen dit thema zijn: 

 ZOEKEN 

 RUIKEN 

 VOELEN 

 LUISTEREN 

 KIJKEN 

!TIP! Je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 

Wat mag je meebrengen? 

➢ Maak dit weekend een herfstwandeling met je kleuter en breng de gevonden herfstvruchten (kastanje, 

eikels,…) takjes, mooie blaadjes, … gerust mee naar de klas. Wij kunnen deze heel goed gebruiken! 

➢ Heb je leuke boekjes, spelletjes of mooie prenten liggen? Geef deze mee met je kleuter, je krijgt dit na 

het thema terug! 

Belangrijke data: 

 Woensdag 12/10: grootouderfeest 

 Dinsdag 18/10: Pedagogische studiedag 

 Vrijdag 28/10: Halloweenfuif 

Actie oude gsmtoestellen verlengd tot eind oktober! 

Wij sparen nog verder voor een leuke muziekbox! Vraag eens rond aan familie, vrienden en buren en geef 

de gsm mee met uw kleuter. Wij sparen de gsm’s allemaal op en kunnen deze inruilen in een waardebon 

om een box te kunnen kopen voor onze klas. Spaaractie loopt nog tot eind oktober.  

Bedankt aan allen die al toestellen meebrachten!!! 

Foto’s van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website of onze Padlet! 

Groetjes 

De juffen van K1 
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