
Deze themabrief is ook op de website terug te vinden: www.roedel.nl 

Themabrief 4‘Herfst’ 

 

De komende periode zal in het teken staan van het thema: ”Herfst”. 

Ook nu zullen een aantal begrippen centraal staan en zullen er diverse taal en 

rekenspelletjes worden uitgevoerd. 

Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook 

tijdens de werkles en het spelen in de hoeken. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die 

bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan: boekjes over het thema, 

bladeren, speelgoed spinnen, eekhoorntjes, egels, molletjes, eikels, kastanjes, 

foto’s van paddenstoelen, walnoten, enz. 

 

Ook zal er dit thema weer een letter centraal staan. De letter ‘h’ van herfst. De 

kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school.  

 

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

met uw kind oefenen en/of herhalen.  

 

Binnen het thema ‘herfst’ zullen we het ankerverhaal ‘ritseldans en notentaart’’ uit de 

methode ‘Schatkist’ voorlezen. Hier een samenvatting van het verhaal. 

 

 

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. 
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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, 

 dierendag en Sint-Maarten, Rian Visser 

·  

Liedjes en Versjes 

 

In onze achtertuin daar staat een hele hoge boom, 

Die is niet als die anderen zo heel gewoon. 

Want aan het hoogste takje, 

Daar groeit een kleine gebakje. 

Als ik dat zie dan denk ik dat ik droom. 

Heel voorzichtig in mijn droom, 

Klim ik langzaam in die boom 

Ben ik boven, wat een pech: 

Krak, boem! Naast m’n bed. (Uit: klankwijs) 

 

Ik ken een grappig spinnetje 

Zijn naam is Karel Kruis 

Hij heeft een prachtig web gemaakt 

achter bij ons thuis 

Daar zit hij lekker middenin 

Dat doet hij niet voor nop 

Want vliegt er eens een beestje in 

Dan peuzelt hij dat op 

La la lala la, la lalala 

Dan peuzelt hij hem op 
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Onder hele hoge bomen 

in het groot kabouterbos 

staat een heel klein aardig 

huisje 

zomaar midden op het mos. 

 

'k Zou er graag in willen 

wonen 

maar ik ben toch veel te 

groot 

't is gemaakt voor de 

kabouters 

met hun jasjes, mutsjes 

rood. 

 

Als het nacht is en heel 

donker 

is het helemaal niet naar 

want dan zitten de kabouters 

heel gezellig bij elkaar. 

 

Ieder zit er op een stoeltje 

met een kaarsje in zijn hand 

en dan zie je allemaal lichtjes 

in kabouter-sprookjesland. 

Tekst: Herman Broekhuizen 

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. 

 

Gebruik bij dit versje je duimen. Als je in de berg kruipt, stop je je duimen in je hand, 
en bij daar zijn ze weer steek je ze in de lucht.  
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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  

Paddestoel | 

Kijk, ik ben een paddenstoel                            

zie je me goed? 

twintig stippen heb ik op mijn hoed  

op mijn dunne steeltje  

sta ik op het mos  

ben ik niet de mooiste  

van het hele bos?  

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. 
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Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NB 

Heeft u thuis tijdschriften en speelgoed boekjes/folders? Wij kunnen deze de 

komende tijd goed gebruiken. U kunt deze inleveren/afgeven bij juf Marijke of juf 

Tabitha. Alvast bedankt.   

 


