
 

Herfst
31 okt. t/m 18 nov.

Een compleet programma boordevol met losse herfst-activiteiten! Kies
uit welke jullie willen doen en plan de activiteiten in! Download de
poster, print hem uit en hang hem voor het raam. Hoera, het is herfst!

Kastanjedieren en meer herfstbeestjes
4-12 jaar
We trekken er eerst op uit om kastanjes, eikels, dennenappels, takjes,
bladeren en nog meer spullen te zoeken. Met een beetje klei als
tovermiddel maak je prachtige figuren. Een egeltje, eekhoorn, uil.... of
wat bedenk jij nog meer?

Herfstuil in plastic zakje
4-12 jaar
Wat een leuke uiltjes kun je maken van herfstbladeren. Lekker naar
buiten en blaadjes rapen!

Pompoenen beschilderen
4-12 jaar
Uitgehold met een lichtje er in zijn pompoenen echt prachtig, maar
beschilderen is ook geweldig! Welk ontwerp maak jij?

Spinnetje waar ben je?
4-12 jaar
Net zoals een spin maken wij een web. We gaan het web alleen niet
gebruiken om vliegen mee te vangen! Maar gewoon ter decoratie.

Dennenappel vogeltjes
4-12 jaar
Dit vogeltje gemaakt van een dennenappel is niet alleen een leuke
activiteit voor in de herfst. Met een touwtje eraan kan hij in december
ook dienen als kerstknutsel voor in de kerstboom!

Eierdoos uiltje
4-12 jaar
Heb je nog lege eierdozen thuis? Neem ze mee. Wij maken hier
superleuke uiltjes van!

 

Creatief 4-12
Herfstlampion
4-12 jaar
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok
hangen, maar ook neerzetten als sfeervol windlicht.



 

Schaal van een blad
4-12 jaar
Wij gaan op zoek naar mooie bladeren en maken er een kommetje of
een grote schaal van. We gebruiken hiervoor klei!

Spinnetje spinnetje
4-12 jaar
Ben jij bang voor spinnen, of juist niet? Wij maken onze eigen spinnen!
Deze zijn helemaal niet eng, maar juist erg leuk. Je kunt kiezen uit twee
manieren. Welke vind jij het leukste om te maken?

Denderende dennenappels
4-12 jaar
Wanneer je een stevige dennenappel hebt gevonden in het bos dan
moet je 'm zeker even bewaren. Je kunt hier namelijk heel veel leuke
dingen mee knutselen!

Borduren op bladeren
4-12 jaar
We behandelen de natuur met liefde, maar kunnen ook de liefde
doorgeven met behulp van de natuur. We maken harten van blaadjes
met een lieve boodschap erbij!

Kleurrijke herfst: bladeren verven
4-6 jaar
Lekker naar buiten, bladeren zoeken. Welk blad is het grootst/kleinst?
En wat voor kleuren hebben de bladeren? Misschien kunnen wij ze nog
wel veel kleurrijker maken.

Herfstboom stempelen
4-6 jaar
In de herfst veranderen de kleuren van de bladeren. Wij stempelen een
herfstboom vol met mooie kleuren. Welke kleuren ga jij gebruiken?
Oranje, bruin, rood of geel?

Toveren met herfstkleuren
4-6 jaar
We doen een superleuk spelletje waarbij de kleuren van herfstbladeren
tevoorschijn komen wanneer we een papiertje verschuiven. Zo leuk!
Welke kleuren ken je al?

 

Creatief 4-8
Kunstige herfstblaadjes
4-6 jaar
We maken een mooi kunstwerk van de blaadjes die we buiten gezocht
hebben. Ook leren we over de kleuren van de herfst,
bruin/oranje/rood/geel/groen.



 

Herfstboom stempelen met aluminiumfolie
4-6 jaar
Een prop aluminiumfolie voelt best gek. Je kunt er in blijven duwen zodat de vorm steeds verandert.
Als je een prop folie gaat gebruiken om er mee te verven ontstaat er een verrassend resultaat.
Probeer maar eens!

Herfstboom van vloeipapier
4-6 jaar
We maken van de omtrek van onze hand een boom en plakken daarna blaadjes erbij van
vloeipapier. Met de omtrek van onze hand als stam, krijgen we zo een wel heel bijzondere boom.

Herfstachtige bomen
4-6 jaar
In de herfst verliezen de bomen hun blaadjes. Je ziet allerlei herfstachtige kleuren! Knutsel samen
een mooie herfstboom van échte takken en papier... laat de blaadjes maar vallen!

Snelle slome slakken
4-6 jaar
Deze slak maak je super snel! Even knippen, plakken en je slak op herfstblad kan ervandoor gaan!

Kastanje slakken
4-6 jaar
Om zelf deze slakken te maken hebben we helemaal niet veel nodig: wat kastanjes, een satéprikker
en klei. Hiermee maken we zelf slakken waarmee we kunnen spelen.

Egel van herfstbladeren
4-6 jaar
Allemaal lekker naar buiten en blaadjes zoeken maar! Alle kleuren en vormen zijn goed voor ons
creatieve egel kunstwerk. Zoek mee!

Herfstachtige ramen
4-6 jaar
We gaan naar buiten om zoveel mogelijk bladeren te verzamelen in allerlei herfstkleuren. Om er nog
lang van te kunnen genieten plakken we ze op de ramen. Kom kijken naar onze versierde ramen in
herfstsfeer!

Natuurlijke creaties
4-6 jaar
Op zoek naar kastanjes, eikels, bladeren en meer spullen. Met een beetje klei als tovermiddel maken
we prachtige figuren. Een vlinder, een rups, een uil, een paddestoel.... Of wat verzin jij?

Oh nee het regent!
4-6 jaar
Vallen er druppels uit de lucht? Daar kun je je tegen beschermen met een paraplu. Leuk om er zelf
eentje te maken!

 



 

Herfstbladeren stempelen
4-6 jaar
Het is herfst! De bladeren vallen van de bomen en het mooie zomerweer maakt plek voor de
herfstachtige dagen. Heerlijke tijd om samen na een boswandeling te knutselen.

Herfstboom vol kleur!
4-6 jaar
We stempelen met kurken en maken zo een heel mooie herfstboom. Een leuke, motorische
activiteit voor de kleinere kinderen!

Herfstboom stempelen met duplo
4-6 jaar
Normaal bouwen we met duplo, maar nu mag je ermee stempelen. Stempel een herfstboom in
herfstachtige kleuren!

Herfsttafel inspiratie
4-6 jaar
Ga mee naar buiten en zoek naar mooie herfstspullen. Heb je thuis nog dennenappels, kastanjes of
andere dingen die je wilt gebruiken? Neem ze mee!

Dieren van bladeren
4-6 jaar
We gaan op zoek naar mooie bladeren. Deze plakken we op papier en toveren we om tot een leuk
dier. Heel leuk én snel gepiept! Doen jullie ook mee?

Kunstzinnige herfstraampjes
4-8 jaar
We gebruiken blaadjes, versieren ze en hangen ze ten slotte in een mooi lijstje: die vrolijken het
uitzicht op als het wat grijzer weer is buiten!

Onder moeders paraplu
4-8 jaar
We zien wolken, we voelen druppeltjes, we steken een parapluutje op.... We maken een mooi
paraplu-schilderij! Welke soort kies jij?

Herfstkrans van bladeren
4-8 jaar
Jassen en laarzen aan! We gaan buiten op zoek naar mooie blaadjes in verschillende kleuren. Daar
gaan we een mooie krans mee maken.

Kalkoen van herfstbladeren
4-8 jaar
Verzamel allemaal mooie bladeren. Groot of klein, in allerlei verschillende kleuren. Plak ze op het
papier zodat het op een echte kalkoen gaat lijken!

Herfstpoppetjes
4-8 jaar
We combineren het spelen in de natuur met creatief bezig zijn en we gaan vervolgens ook nog eens
een spel bedenken met onze creaties. Heb je thuis nog wat toiletrollen gespaard? Altijd welkom!

 



 

Herfstlichtje met bladeren
6-12 jaar
Het wordt 's avonds weer steeds vroeger donker. We gaan vandaag aan de slag om gezellige
sfeerlichtjes te maken van bladeren om de donkere dagen wat op te fleuren.

Herfst bladertekeningen
6-12 jaar
Bladeren in alle soorten, vormen en kleuren; je kunt er vanalles van maken. Laat je fantasie de vrije
loop en maak creatieve tekeningen.

Spinnenwebben van vuilniszakken
6-12 jaar
Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft
een leuk effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.

Slinger van dennenappels
6-12 jaar
We gaan een leuke, decoratieve slinger maken van dennenappels. Ga zelf eerst op zoek naar mooie
dennenappels, of gebruik dennenappels uit de winkel. Alles kan!

Scrapping met herfstkleuren
8-12 jaar
Scrapbooken is een hobby die is overgewaaid vanuit Amerika. Het staat voor een heel creatieve
manier om foto's in een album verwerken met volop leuke kleurtjes en papiertjes. Wij gaan geen
fotoboek maken maar wel de "scrap" techniek gebruiken en maken hiermee een mooie
herfstcreatie!

Aju paraplu!
8-12 jaar
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat! Wij maken onze eigen kleine parapluutjes door
ronde blaadjes vouwen en vast te plakken. Je kunt het parapluutje helaas niet voor de regen
gebruiken, maar het staat wel erg gezellig!

Egels van piepschuim
8-12 jaar
De herfst zorgt altijd voor zoveel leuke ideeën om te knutselen! Dit keer gebruiken we als basis een
stuk piepschuim en maken we hier een heel lief egeltje van. Net echt, toch?!

 

Creatief 6-12 en 8-12
Spinnenweb van zout
6-8 jaar
Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart papier en strooien er
zout overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het zelfs een kleurtje en glitters geven.



 

Spinnennestjes
8-12 jaar
Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij deze wel eens
gezien? We maken een griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal! Doe je mee?

Een pompoen-voedselplek voor vogels
8-12 jaar
We gaan van een pompoen een voedselplek voor vogels maken. Maar let op: voor het uithollen van
de pompoen heb je wel spierballen nodig!

Pompoen pannenkoekjes
4-12 jaar
Hou jij ook zo van pannenkoeken? En lust je pompoen? We gaan dit combineren, namelijk om de
lekkerste pompoenpannenkoeken te maken, doe gezellig mee!

Herfstkoekjes bakken
4-12 jaar
Herfstkoekjes zijn leuk om te maken, lekker om te eten en ze zien er ook nog eens heel herfstig uit!
Neem het recept maar mee naar huis en probeer ze daar ook een keer te maken.

Gebakken peer met kaneel
4-12 jaar
Als je dit hebt geproefd kom je direct in herfstsferen! De warme peer met kaneel en nootjes zijn echt
een super lekker en gezond tussendoortje. Doe je mee? Dan maken we ze zelf!

Eikeltjes van donuts
4-12 jaar
Van een klein stukje donut en een stukje pretzel maak je een zoet eetbaar eikeltje. Super lekkere
kleine snack.

Champignonsoep
4-12 jaar
In de herfst groeien er veel paddenstoelen. Deze zijn niet allemaal eetbaar, gelukkig zijn er altijd
champignons verkrijgbaar en daar maken we vandaag een heerlijk soepje van. Dat doen we
helemaal zelf, zonder zakjes of pakjes.

Kanjers koken met kastanjes!
4-12 jaar
Wist je dat je bepaalde soort kastanjes die je buiten kunt vinden, gewoon kunt opeten? Wij gaan hier
mee aan de slag. Kies de manier waarop jij jouw kastanjes wil bereiden en.. smikkelen maar!

 

Eten en drinken
Herfstpasta
4-12 jaar
Hoera! Het is herfst! De tijd van mooie kleuren in de bomen en paddenstoelen die uit de grond
schieten. Met behulp van gemengde paddenstoelen maken we een hele lekkere pasta!



 

Pompoen uit de oven
4-12 jaar
Je hebt vast al wel eens een pompoen gezien. Leuk om te beschilderen of om uit te hollen en er een
kaarsje in te doen. Maar wist je dat je het ook kunt eten? Wij doen partjes pompoen in de oven.
Lekker met kruiden en olijfolie!

Regenachtige hapjes en snacks
4-12 jaar
Deze leuke snacks hebben allemaal te maken met regen! We maken verschillende eetbare
schilderijen met gezonde ingrediënten.

Hartige pompoentaart
4-12 jaar
Hartige taart.. Mmm! De naam klinkt al super lekker. Hartige taart is een taart die je als gerecht kun
eten, in plaats van als toetje.

Smakelijke paddenstoelen
4-12 jaar
'Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen..' Dat liedje ken je vast. Wij gaan zelf
paddenstoelen maken die we lekker op kunnen eten. Doe je mee?

Spinnenkoekjes
4-12 jaar
Wil jij een spinnenkoekje? Of vind je het veeeel te eng? Nee toch? We gaan ze namelijk zelf maken!
Kies degene uit die jou het lekkerst lijkt.

Stoofpeertjes zonder suiker
4-12 jaar
Vind jij stoofpeertjes ook zo lekker? We hebben wat geduld nodig, maar deze toffe peren worden
echt heerlijk!

Stoofperen
4-12 jaar
We maken een heerlijk ouderwets gerecht dat best even op het vuur moet staan. We beginnen er
daarom al vroeg mee zodat de hele BSO-ruimte heerlijk gaat geuren en wij aan het einde van de dag
kunnen genieten van een herfsttoetje!

Herfstyoga
4-8 jaar
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij
komen helemaal tot rust met deze herfstyoga!

 

Sport en bewegen
Vallende bladeren
4-6 jaar
Er gebeurt van alles in de herfst. Bladeren vallen op de grond en er is regen, wind en zonneschijn.
We ervaren van alles wat!



 

Paddenstoelen proefjestijd
4-12 jaar
In de herfst lijken ze wel uit de grond te schieten: paddenstoelen! Je vindt ze op bomen, afgevallen
takken en bladeren.. Wij gaan hier proefjes mee doen.

Herfststorm in een plastic zakje
4-6 jaar
Blaas maar eens heel hard met een rietje door het gaatje in de zak en de blaadjes gaan bewegen!

Egel spijkerstekel
6-12 jaar
Door spijkers in onze egel van hout te timmeren geven hem héél veel spijkerstekels. Een echte egel
spijkerstekel.

Meet de wind!
8-12 jaar
Wind kun je op verschillende manieren meten. De snelheid van wind wordt vaak met een
anemometer gemeten. Vandaag gaan wij zelf zo'n anemometer maken. Ze zien er ook nog eens heel
cool uit!

Stampen in droge plassen
4-6 jaar
Als het heel veel heeft geregend dan liggen er buiten vaak regenplassen. Het is zo heerlijk om er in
te stampen maar dat mag vaak niet. Maar wat nu als er droge plassen zijn? Mogen we daar dan wel
in stampen?

Dansen in de regen
4-6 jaar
We gaan dansen en zingen in de regen! Dan moet het wel eerst regenen natuurlijk! In Nederland is
de kans op regen best wel groot dus wie weet lukt het!

 

Ontdekken, techniek en proefjes
Pompoenontploffing
4-12 jaar
Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want dat zou wel een gigantische troep veroorzaken!
We doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht veel op een ontploffing....

Spel
Herfst jump
Ga op zoek naar de juiste route en volg de verschillende herfstvoorwerpen!

Muziek, dans en drama
Herfstdans
4-6 jaar
We gaan lekker dansen! We doen de blaadjesdans en de regendans en misschien kunnen we nog
wel andere herfstachtige danspasjes bedenken! Dans je mee?



 

Op een grote paddenstoel
4-6 jaar
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen... zing je met ons mee? We verkleden ons als
kabouter Spillebeen en zingen samen dit leuke liedje.

Kabouterliedje
4-6 jaar
Wil jij het kaboutertje zijn? Zing en dans met ons mee!

Miniatuur-natuurpaadje
4-12 jaar
Kijk goed om je heen en zoek verschillende schatten uit de natuur voor je eigen miniatuur-
natuurpaadje!

Bouw een spinnenhuis
4-12 jaar
Altijd al willen zien hoe een spin een web weeft? Bouw dan een spinnenhuis. In dit huis kun je volgen
hoe een spin leeft, eet en werkt.

Blaadjes blazen
4-6 jaar
"Herfst herfst wat heb je te koop? Honderd kilo bladeren op een hoop". Kunnen wij de wind nadoen
en alle blaadjes wegblazen?

Herfst in een fles
4-6 jaar
Lekker naar buiten, op zoek naar de herfst. Wat voor kleuren hebben de bladeren? Neem ze mee,
stop ze in een (herfst)fles en doe je eigen foto erbij!

Herfst van groen naar geel
4-6 jaar
Wat heeft de herfst veel kleuren! Maar ook kleuren die op elkaar lijken. We zoeken de blaadjes die
bijna dezelfde kleur hebben en leggen die bij elkaar. Een groen blad wordt zo geel.

Herfst van groot naar klein
4-6 jaar
Lekker buiten bladeren zoeken! Welk blaadje is groot, welke is kleiner en kunnen we ook hele kleine
blaadjes vinden? En welke kleuren hebben ze allemaal?

 

Natuur
Eikeldopjes memory
4-12 jaar
Ga op zoek naar eikeldopjes. Verf de binnenkant van de dopjes in verschillende kleuren, draai ze om
en speel een potje memory!



 

Scavenger Hunt: Herfstzoektocht
4-8 jaar
In de herfst zie je niet alleen dat de bladeren verkleuren maar je ziet nog veel meer veranderen in de
natuur. Kun jij alles vinden bij deze 'hunt'?

Kleefweb / plakweb
4-8 jaar
In de herfst zien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt ze bijna overal tegen, wist je dat de
spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom best eentje bewaren!

Herfst in het doolhof
4-8 jaar
Wat kun je toch veel doen met bladeren! Hark je ze op het grasveld op één hoop of maak je er een
doolhof van?

Herfst Natuurkennistocht
8-12 jaar
Test je kennis over de natuur en doe mee met deze leerzame en leuke speurtocht.

Leeft het?
6-12 jaar
Leeft het, is het dood of is het levenloos? Geef hier je eigen invulling aan door op pad te gaan en
vervolgens hierover te vloggen, te bloggen of hier een collage over te maken.

 

Media
Herfstraam in de natuur
Lukt het jou om dezelfde kleuren te vinden als die op jouw herfstlijst staan? We gaan de natuur in!


