
Herfst op ’t Peuterstation  

 
 

De komende weken willen we samen met de peuters aandacht besteden aan het thema 

Herfst. Herfst is voor kinderen een spannend seizoen, er valt een hoop te beleven, de 

natuur om hen heen verandert zichtbaar. De bomen en struiken worden kaal en er liggen 

een hoop bladeren op de stoep en straat.  

 

Door het vertellen in de kring, het bekijken van de materialen en het maken van 

versieringen willen wij de peuters vertrouwd maken met de veranderingen in de natuur 

en het weer. We praten met de peuters over regen en kou en over de mooi gekleurde 

blaadjes die van de bomen vallen door de wind. Ook praten we over wat je aan doet als 

je naar buiten gaat als het koud is of als het regent. Samen met de peuters zullen we 

onderzoeken wat dieren zoals; de eekhoorn, de spin of het egeltje in de herfst doen. 

Hoe maken zij zich klaar voor de winter! 

Natuurlijk wordt er geknutseld en maken we een lampionnetje voor Sint Maarten, 11 

november. Dit wordt een lantaarn vol met gekleurde herfstbladeren. 

 

Ook maken we een thematafel over de herfst. Misschien kun je samen met je  peuter 

een herfstwandeling maken, kijk wat er allemaal verkleurt, valt en op de grond ligt, voel 

de regen en de wind. Herfstmaterialen mogen ook mee genomen worden naar de 

speelzaal. We gebruiken ze om te onderzoeken en om mee te spelen! 

 

Herfstboekjes die wij voorlezen op de groep zijn:  

• De spin die het te druk had van de schrijver Eric Carle 

• Eendje in de regen van de schrijfster Amy Hest 

• Wat nu Olivier van Phyllis Root 

• Moet je zien, Milja Praagman                                      

 

 

Liedjes en versjes                                                                                             

Eekhoorn, eekhoorn, 

met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn 

Klim maar met een vaartje 

Tikke takke tone 

Roetsj door de bomen. 

 

Een spinnetje, een spinnetje 

Dat kriebelt aan mijn kinnetje 

Dat kriebelt aan mijn been 

En aan mijn grote teen 

Dan gaat hij weer terug en kriebelt aan mijn rug 

Dan gaat hij naar mijn haar en maakt zijn webje daar 



 

Een spinnetje, een spinnetje dat zocht eens een vriendinnetje 

Ze kijkt eens hier…..ze kijkt eens daar…… 

En toen vonden ze elkaar! 

 

Ik ben een hele hoge boom 

En ik sta in het bos.  

Mijn takken waaien heen en weer 

En mijn bladeren laten los  

     

 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, 

Allebei de beentjes, hoepla in de lucht. 

 

 

 

 

 


