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Het thema waarover wij gaan werken is: “Herfst”. 

Het schatkist verhaal “Ritseldans en Notentaart” wordt aan de kinderen voorgelezen. Binnen 

dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en 

rekenspelletjes aangeboden. 

 

Zowel tijdens de kringactiviteiten, de werklessen en het spelen in de hoeken zal dit thema 

een rol spelen.  

 

De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen mee naar school nemen 

die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan: 

 Boekjes over het thema 

 Bladeren 

 Speelgoed spinnen 

 Eekhoorntjes 

 Egels 

 Molletjes 

 Foto’s van paddenstoelen 

 Enz. 

 

Gedurende dit thema zal er weer een letter centraal staan. We bieden de kinderen de ‘v’ van 

vos aan. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school. 

Ook staat er een getal centraal, we beginnen dit thema met het getal 5.  

 

Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen 

met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal (voor)lees 

suggesties voor u opgenomen in deze brief. 
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Samenvatting van het verhaal  ‘Ritseldans en notentaart’ 

Op een herfstachtige dag ziet Vos dat Beer ’s middags nog in bed ligt. Beer wil niet uit bed, 

omdat het weer zo slecht is. De vrienden van Beer –Vos, Ree en Uil- bedenken een plannetje 

om Beer te laten zien dat herfst ook leuk kan zijn. Met een list krijgen ze Beer zijn bed uit. 

Ree bedenkt een ritseldans voor Beer en daarna volgt  er nog een wedstrijd vruchten en 

noten zoeken. Beer ontdekt dat er nog geen tijd is om in bed te gaan liggen: eerst moet de 

wintervoorraad aangelegd worden. De volgende dag staat Beer vroeg op en bakt een 

heerlijke taart voor zijn vrienden. 

 

Woordenschat 

zich aankleden aanbellen  zich aanstellen 

het bed  de appelmoes  de bosbessen 

de bel  de bes  de bramen 

het blad (bladeren)  het deeg  ergens van opknappen 

het bos  gieten  de hazelnoot 

ergens zin in hebben  glinsteren  kneden 

fluiten  haast hebben  knipperen 

geweldig  de kan  meetrekken 

het gordijn  knipperen  noten kraken 

de hap  de noot  oehoe 

de herfst  de oven  de open plek (bos) 

de mand  de pannenkoek  opvrolijken 

mopperen  persen  de ree 

opstaan (uit bed)  de prijs  het sap 

de paddenstoel  rijp  schenken 

plukken  rinkelen  de (taart)vorm 

de ree  ritselen  een voorraad aanleggen 

regenen  roeren  zwieren 

de soep  de stip de dag 

stoppen  tafel dekken de maand  

de taart  de trommel  het seizoen 

de uil  de verrassing  spinnenweb    

voorbij (afgelopen)  de voorraad  het web  

de vos  de vrucht  weven 

waaien  de wandeling  guur 

de wed strijd  de winnaar  Verzamelen 

winnen  de winterslaap  verzameling 

   het zonlicht   
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Boeken 

 Bobbi naar het bos,     I. Bijlsma en M. Maas 

 De kijkdoos,       herfst 

 Okke, Nootje en Doppejan,    Elsa Beskow 

 Het regent,      M.C. Butler 

 Ik wil iets heel moois geven,  Jonathan Emmett 

 Herfst in het bos,     Vivian den Hollander 

 Het herfstwoordenboek,    Nannie Kuiper 

 Anton en de blaadjes,    Ole Könnecke 

 Hazeltje in de herfst,     Sam McBratney 

 De laatste dag van de herfst, Mako Taruishi 

 Spinnentaart,      voorleesverhalen over de herfst 

 

 

Liedjes en Versjes 

Hompeltje en pompeltje 

Hompeltje en pompeltje, 

Die klommen op een berg, 

Hompeltje was de kabouterman 

Pompeltje de dwerg. 

Ze klommen heel hoog, tot in het topje 

En schudden, schudden met hun kopje 

Toen zijn ze in de berg gekropen, 

En niemand zag ze ooit nog lopen 

Daar zijn ze weer. 

 

Spin  

Goeiemorgen, zei de spin    

ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin 

om een webje te gaan weven 

nou, dat doe ik dan maar even 

rond en rond en draaien maar 

ziezo, mijn webje is al klaar  

 

 

Herfst in het bos 

Plof, daar valt een eikeltje 

op het zachte mos 

Honderdduizend blaadjes 

Dwarrelen door het bos 

Honderdduizend paddenstoelen 

groeien in het mos 

Ja... dat betekent 

Het is herfst in het bos. 

 

 

 

 

Herfstraadseltje 

 

Ik ken een heel klein stoeltje; je ziet ’t in het bos  

Het staat daar onder de bomen of tussen ‘t groene mos  

Het heeft de mooiste kleuren en vaak is het heel klein  

Weet jij al wat voor stoeltje dat kan zijn?  
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Kleurplaat 

 

 

 

 

 


