
herfstboek

Het



Het is weer herfst!
Het wordt al kouder buiten.

Het begint te waaien en te regenen.

 Puk is in het bos geweest, het is heel leuk om daar

naartoe te gaan.

Hij heeft mooie spullen gevonden, gekleurde blaadjes,

kastanjes, eikels en spinnenwebben.

 

 

 

In het herfstboek staan weer allemaal leuke

spelletjes.

 

Veel plezier!

 

oktober 2022
 



Herfstspeurtocht

Het is Herfst. De blaadjes vallen van de bomen en ’s avonds is het vroeg
donker. In het bos of in de tuin kun je paddenstoelen vinden. Puk gaat opzoek

naar paddenstoelen egeltjes en mooie blaadjes. Ga je samen met Puk op

herfstspeurtocht?



In iedere kleine appel
 

Daar lijkt het wel een huis
 

Want daarin zijn vijf kamertjes
 

Precies als bij ons thuis
 
 

In ieder hokje wonen
 

Twee pitjes, zwart en klein
 

Die liggen daar te dromen 
 

Van licht en zonneschijn
 

herfstliedje

Zing je mee?

 

 

Bekijk het filmpje van Juf Roos op YouTube

titel: In iedere kleine appel



koken met Puk

Snij samen met mama twee halve rondjes
uit de eierkoek. 
Smeer daarna tot de helft boter. 
Besprenkel de boter met hagelslag
Dop de rozijn in de boter en plak die op de
neus. 
Dop de druifjes in de boter en plak die op
als oogjes. 

Bereiding:

Tip: Lekker met een kopje herfstthee.

 

Eierkoeken
Boter
Hagelslag
1 rozijn
2 blauwe druifjes of besjes voor de ogen

Wat heb je nodig?

Wat maakt Kokkie Puk vandaag voor lekkers?

Een egeltje voor bij een kopje kabouterthee.

 

Eetsmakelijk!

Heb jij ook een lekker recept voor kokkie Puk? 
Stuur Puk dan een kaartje met het recept erop. 
Adres: Jacob Catsstraat 7, 4532 BW Terneuzen. T.a.v. Kokkie Puk.
Misschien komt jouw recept dan in het volgende vakantieboek.
Vermeld je naam en adres ook op het kaartje, zodat Puk je een
kaartje terug kan sturen.



Herfst herfst , wat heb je te koop?
 

Duizend kilo bladeren op een hoop
 

Zakken vol met wind
 

Ja, mijn kind
 

‘k weet niet of jij mij aardig vindt
 
 
 

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
 

Paddenstoelen, honderd op een hoop
 

‘k zet ze voor je neer
 

Heus meneer
 

Dat doe ik alle jaren weer
 
 
 

herfstliedje

Zing je mee?

 

 

Luister het liedje op YouTube

titel: boompje kinderliedjes

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
 

Dikke grijze wolken op een hoop
 

Alles in de stad
 

Gooi ik nat
 

Koop je van mij zo’n regen bad.



paddenstoelen

Puk gaat speuren in het bos naar paddenstoelen.

Ga je mee?

 

Kun je ook onder de paddenstoel kijken? 

Wat zie je daar?

 

Met een spiegeltje kun je onder de paddenstoel kijken.

Wonen er kaboutertjes in de paddenstoel?

 

 



het spinnenweb

Maak jij het spinnenweb af?

 

www.juf-milou.nl



kleurplaat
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Puk gaat tellen, doe je mee?

tellen



In de herfst zijn er veel spinnen
Ze maken hun huisje helemaal zelf

Het heet een spinnenweb
 

De spin wiedewin
De spin wiedewin

 
Die weeft een web
Die weeft een web

 
De spin wiedewin
De spin wiedewin

 
Die vangt daar

Mugjes en vliegjes in
 
 
 
 
 

Herfstliedje

Zing je mee?

 

 

Luister het liedje op YouTube

titel: Kinderkoor “kom maar op” De spin wiedewin



5 kaboutertjes die dansen op het mos
 

1 gaat er weg, op visite bij de vos
 

4 kaboutertjes dansen op het mos
 

1 gaat er weg, om te slapen op het mos
 

3 kaboutertjes dansen op het mos
 

1 gaat er weg, want zijn vetertje zit los
 

2 kaboutertje dansen op het mos
 

1gaat er weg, die wordt moe van al het gehos
 

1 kaboutertje danst nu helemaal alleen
 

Hij kruipt vlug in zijn paddenstoel
 

Nu zie je er geen één 

kabouterversje

Een versje samen met papa of mama.

Open je hand. Ieder kaboutertje is één vinger. Iedere keer verdwijnt

er een kaboutertje. Aan het eind van het versje zijn alle

kaboutertjes verdwenen.

 



herfstblaadjes



Dikke bomen en dunnen bomen

 

Zoek een boom in het bos of in je straat.

Passen je armen er omheen?

Of moet je er samen met papa, mama, broer of zus

om heen gaan staan?

 

Voel eens aan de boom.

Hoe voelt dat?

Hard of zacht?

Ruw of glad?

Kan jij bij de blaadjes?

Hoe ruiken de blaadjes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allerlei bomen

Kom je een keer naar

natuurspeeltuin de Boomhut? Daar

staan heel veel bomen.

Puk zal het leuk vinden om je te

zien.

 

Adres: 

Evertsenlaan 88a

Terneuzen

 

Bekijk de volgende pagina 

voor leuke tips!

 



tips!

Bekijk f ilmpjes van

Puk op het YouTube

kanaal van aan-z:

Wijzijn samenaanz

 

 

Je hoeft je n iet te vervelen in de herfstvakantie ,

want wij hebben een paar leuke t ips voor jou :

 

1 2
Ga naar het peuter- en

kleuterfeest in De Boomhut in

Terneuzen op d insdag 25

oktober en/of vr ijdag 28

oktober van 10 tot 12 uur .

 

Adres: Evertsenlaan 88a,

Terneuzen

3
Heb j ij Puk al gezien op de 

 Instagrampagina van aan-z?

Je kan daar één keer per

maand een leuke foto zien

@wijzijnsamenaanz 4
Bekijk het herfstprogramma

voor k inderen op de

Facebook- & Instagrampagina

van Kids2Fun:

@kids2funaanz



fijne herfst!

Marina

Anjaa

Henny

Marleen

Groetjes 

team ITM 

aan-z


