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Weekbrief van 19/10/20 t.e.m. 23/10/20 

Thema: Herfstvruchten 

We beginnen onze week met het verhaaltje  ‘Jules in het bos’. Jules maakt samen met zijn opa een herfstwandeling. Ze 

doen hun regenjas en regenlaarzen aan en nemen een paraplu mee. Plots begint het heel hard te waaien. Jules voelt iets 

op zijn hoofd. Het is een eikel. Gelukkig hebben ze een paraplu mee, want het regent eikels. Aansluitend leren de kleuters 

over de wind. Eventueel nemen ze de wind waar doordat de bladeren en de takken van de bomen bewegen. Hun haren 

wapperen in de wind. Ook wij kunnen de wind nabootsen. Dit doen we door bv. te blazen, met een haardroger, een 

ventilator,…. 

We vullen onze ontdekbak met eikels, kastanjes en okkernoten waar de kleuters potjes kunnen vullen en ledigen, hierdoor 

leren ze de begrippen vol en leeg. 

We proeven ook van de okkernoten en de kastanjes. De kleuters proberen deze te openen op verschillende manieren. 

Op vrijdag trekken we onze regenlaarsjes en regenjas aan en nemen we onze paraplu mee naar buiten. Indien het regent 

ervaren we de regen door met onze regenlaarsjes door de plassen te stappen. We luisteren naar het geluid dat de regen 

maakt op de paraplu. Indien het niet regent maken we zelf plassen en regen d.m.v. gieters en emmers gevuld met water. 

We luisteren naar het verhaal “Het regent”.  We versieren laarsjes door er plastieken stickers op te kleven. De kleuters 

maken plasjes door de verf die op een blad ligt uit elkaar te blazen met een rietje.  De kleuters mogen een regenjas, 

regenlaarsjes en een paraplu meebrengen voorzien van hun naam. 

Daarna maken we paraplu’s van koffiefilters. 

Wat brengen we mee? 

Dinsdag : eikels 

Donderdag: okkernoten, kastanjes en een notenkraker 

Vrijdag: een paraplu, een regenjas en regenlaarzen 

Groeten 
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