
Beijing, 5 november 2014
                                                                                             

Ons thema is: Herfst!
Wat hoort er allemaal bij de herfst?

We leren nieuwe woorden: 

      
We lezen een verhaal uit: Bas, ga je mee? 
Het bos.    

We zingen:
Herfst wat heb je te 

koop
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Herfst wat heb je te koop? 
Duizend kilo blaren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja, mijn kind
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt

Herfst wat heb je te koop? 
Paddestoelen, honderd op een hoop
'k Zet ze voor je neer 
Heus meneer 
Dat doe ik alle jaren weer

Herfst wat heb je te koop? 
Dikke zwarte wolken op een hoop
Alles in de stad 
Gooi ik nat 
Koop je van mij zo'n regenbad

Tekst en melodie: H. Broekhuizen
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We kijken ook naar de schooltelevisie. 
Deze week kijken we naar:

Koekeloere:  Het is herfst. Piertje is dolbij en knutselt aan een herfsttafel, maar Moffel 
moppert en wil een winterslaap. Arie is bezig met de jaarlijkse trek naar het zuiden. Alleen: 
niet alles past in zijn koffer. Moffel en Piertje lenen hem hun grootste koffer en dat brengt 
Moffel op een ideetje. 

We knutselen:

Een spin

PS.

Volgende week 12 november hebben we geen Nederlandse les. 

De volgende les zal zijn op 19 november.

Hele fijne weken.

Vriendelijke groeten,

juf Ingrid en juf Betsie



HERFSTRAADSELS

• Ik ben oranje en heb een bolle toet, soms kan je een kaarsje in mij zetten.
POMPOEN

• Op de grond in het bos, zie je zachte, groene…
MOS

• Ik ben een klein beestje en ik draag mijn huisje op mijn rug.
SLAK

• Ik val van de bomen en ik ben bruin en rond. Ik groei in een bolletje met stekels.
KASTANJE

• Rie ra regen ras, buiten draag ik nu een …
REGENJAS

• Eerst was ik groen, toen was ik geel en nu ben ik bruin.
BLAD

• Ik weef een web van tak naar tak zodat ik wat te eten heb.
SPIN

• Mijn kleur is roodbruin en mijn staart lijkt een pluim. Ik hou van nootjes tussen mijn 
pootjes.
EEKHOORN

• Ik kan prikken als je aan mij komt. Je kunt het binnenste opeten, rara wat ben ik?
BOLSTER of TAMME KASTANJE

• Als je aan mij komt dan prik ik. Als ik bang ben rol ik in een bolletje.
EGEL

• Het heeft een huisje op zijn rug. Daarom loopt het niet zo vlug. Het kruipt langzaam 
over de straat, ik denk wel dat je het nu wel raadt
SLAK

• ik ken een heel klein stoeltje. Je vindt het vaak in het bos. Het staat daar onder de 
bomen of tussen het groene mos. Het heeft soms mooie kleuren en het is vaak ook heel 
klein. Nu zeg, wat zou dat wezen, wat voor stoeltje zou dat zijn?
PADDESTOEL


