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Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 
Week 08/10-12/10         Op zoek naar herfstschatten 

 
Beste ouders, 
 
Jules was het voorbije weekend met opa Snor en zijn hond in het bos. Op maandag 
ontmoetten we Jules met zijn laarsjes aan en een grote doos. Wat zou daar inzitten? Samen 
verkennen we de inhoud van de doos, die ons leidt tot een verkenning van de herfst en het 
bos. 
We beluisteren en bekijken het verhaaltje van ‘Jules in het bos’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op  9 oktober gaan we op uitstap naar Brakelbos met de bus.  
 
We proeven er met al onze zintuigen van wat het bos te bieden heeft : 
 We kijken en zien :  hoge bomen met mooi verkleurde bladeren 

de vruchten 
paddenstoelen 
diertjes 

 We voelen :   de blaadjes 
de schors 
de vruchten 
het mos 

 We ruiken:    de planten 
de bodem 
de bosgeur 

 We luisteren en horen : de dieren 
de wind 
het geritsel van de bladeren 
de stilte in het bos 
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We genieten en beleven plezier aan het bewegen in deze ‘andere’ omgeving : 
 
klimmen en klauteren in het bos over de boomstammen  
het lopen over de hellingen en de paden 
het opgooien van bladeren 
… 
 
Naverwerking in de klas van de bosexploratie en weerbericht 
 
Tijdens het onthaal focussen we dagelijks op het weer: 
 
 

Voelen, ervaren en verwoorden welk weer het is vandaag: 
- Wind: de wind voelen in onze haren, de wind 

vangen, blaadjes blazen 
- Regen : tikken van verschillende ritmes (harde 

regen, zachte regen) , springen en lopen in de 
plassen met onze paraplu, ritmisch springen 

- Zon : de warmte voelen op onze huid, 
schaduwspelletje 

- Wolken : waarnemen van de wolken op onze rug, 
wolkjes plukken 

 
Zintuigspelletjes: 

- ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ 
- ‘ik voel, ik voel, wat jij niet voelt’ (voeldoos) 
- ‘ik ruik, ik ruik, wat jij niet ruikt’ 

 
Muzische activiteiten: 

- boetseren met natuurklei 
- knutselwerk met de gevonden herfstschatten (natuurelementen) 
- tekening maken op plexiglas met takjes, lijm en verf 

 
Ontdektafel en ontdekdozen : 

- op onderzoek gaan naar ‘kriebeldiertjes’, vruchten, … met pincetten en loepen en 
vergrootglaspotjes 

- sorteren van de gevonden materialen 
 

Experimenteren in de zandtafel met nat zand en dikke takjes en vruchten 
 
Plezier beleven aan liedjes en versje in het thema: 
 
Spetter spetter spat 
https://www.youtube.com/watch?v=SAPiNYvvA-w 
 
Honderdduizend blaadjes 
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIYOqF9lM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SAPiNYvvA-w
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIYOqF9lM
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We staan stil bij het wondere en mooie van de natuur (godsdienstige beleving) en maken het 
stil en uiten onze dankbaarheid bij een kaarsje en sfeermuziek tijdens het 
godsdienstmoment. 
 
Op vrijdag sluiten we de week af met het Tik-Takmoment rond de herfst. 
 
 
Het wordt vast een week vol vele leuke belevenissen en ontdekkingen. 
Mag ik vragen om uw kleuter elke dag speelkledij aan te trekken, want nu en dan zal de 
kledij door het exploreren en experimenteren vuil worden … 
 
 
 
Groetjes, 
 
Juf Sylvie 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


