
BOSBEZOEK 
Op donderdagochtend zijn wij naar het GADRA bos in Burgh-Haamstede geweest. 
Het was weer een succesvolle ochtend! Er waren heel veel  rood met witte stippen paddenstoelen 
(vliegenzwammen)  en ook andere paddenstoelen te zien! 
De kinderen konden er volop naar zoeken en ze bekijken met spiegeltjes en vergrootglazen! 
Daarna hebben we allerlei spelletjes gespeeld op het open stuk gras o.a. boomschors omtrekken met een 
papier en wasco, blaadjes zoeken en goed kijken naar de vormen, voeldoos: wat zit erin? diverse renspelletjes 
en helikoptertjes laten vliegen. 
Als toegift waren er nog zweefvliegtuigen te zien. 
DANK moeders, vader en oma voor de begeleiding! 
 
HERFSTPROJECT 
Deze week zijn wij gestart met ons herfstproject. Vorige week stond in het thema van de paddenstoelen. 
Deze week werken wij over bomen. Wij gaan een boom scheuren en plakken en besteden aandacht aan 
blaadjes en appels. Wij  gaan vrijdag ook appels voelen, ruiken en proeven. Boeken waar wij deze week 
aandacht aan gaan besteden zijn: Wat nu Olivier? en De kleine reus (te vinden op de zwarte boekenplank in de 
gang). 
Wij gaan veel tellen (appels en blaadjes, kastanjes etc). Wij leren de cijfers 1, 2, 3 schrijven (groep 2) en 
herkennen (groep 1). Wij gaan aantallen vergelijken: meer, minder, evenveel, veel en weinig. 
Ook gaan wij schrijfdans doen over de boom. Schrijfdans houdt in: klassieke muziek beluisteren en d.m.v. deze 
muziek gaan wij iets uitbeelden. In dit geval: een boom. Vervolgens maken wij deze zelfde bewegingen op een 
groot papier met wasco. De kinderen hebben houvast aan de melodie en horen daardoor welke beweging er 
komt. Het idee erachter is uiteraard schrijfmotoriek oefenen en omdat het d.m.v. muziek gebeurt gaan de 
bewegingen meer vanzelf (minder krampachtig). 
 
LETTERS 
Wij hebben de letter H van Herfst geleerd en deze week komt de B aan bod. Groep 1 maakt kennis met de 
letter. Met groep 2 gaan wij de letter uitdiepen: 
Door middel van een werkblad met plaatjes gaan wij kijken of je de letter HOORT. Deze plaatjes worden 
omcirkeld, hoor je de letter niet (is het een fopperd) dan zetten wij er een kruis door. Ook hebben wij altijd een 
werkblad met woordjes. Hierop gaan de kinderen met een klein streepje aangeven waar zij de letter ZIEN. 
En wij oefenen de schrijfwijze van de letter. Groep 2 gaat met de voorleesouder ook in een boek kijken waar zij 
de letter zien in een boek. Hierdoor krijgen de kinderen idee in waarom wij letters leren (om te kunnen lezen 
immers!). 
Wij gaan ook woorden verzinnen met de letter, schrijven deze op en kijken of wij de letter vervolgens zien (dus 
dat het klopt). Deze week laten wij de kinderen de letters B.OO.M. hardop zeggen. He, er staat BOOM! 
Zo ontdekken zij dat als je letters achter elkaar zegt, zij een woord kunnen lezen! 
Deze activiteiten met letters doen wij elke keer als wij een nieuwe letter aanbieden 
Letters die wij al hebben aangeboden zijn: H, I, K, M, OO, S, V, IJ, Z. 
 
In de derde week gaan wij het hebben over bosdieren en in de vierde week over het weer. 
 
Tot slot nog twee herfstliedjes 
 
Herfst, herfst, wat heb je te koop? 
100 1000 blaadjes op een hoop. 
Zakken vol met wind 
Ja mijn kind 
Ik weet niet of jij dat aardig vindt. 
 
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen 
Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen 
Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht 
En twee beentjes vlogen: hoepla in de lucht 
 
Maar kabouter Spillebeen 
Ging weer aan het wippen 
Op een andere paddenstoel rood met witte stippen 
Daar kwam kabouter Langbaard aan en die zei heel luid: 
MOET DAT STOELTJE OOK KAPOT 
SPILLEBEEN SCHEI UIT! 


