
HERFSTVAKANTIE
N I E UWS B R I E F

Naast het vallen van de blaadjes,

(nog) meer regenval en de

veranderende kleuren is ook de

harde wind een herkenbaar aspect

van de herfst. Het kan behoorlijk

stormen! Zodra het buiten harder

begint te waaien, 'stormt' het ook

vaker op de groep. De kinderen zijn

als de wind en razen door de opvang.

Herkenbaar? 

Waar ligt dat nou aan? Is het omdat

we in de herfst minder buitenspelen

en de kinderen energie over hebben?

Of komt het omdat de kinderen, na

de vrijheid in de zomervakantie,

opnieuw moeten wennen aan de

structuur en het dagritme? Het kan

van alles zijn. Van minder slaap en

dus overprikkeld tot een

karaktereigenschap. Waar die storm

ook vandaan komt, het is fijn

wanneer je momenten kunt creëren

waardoor de storm eventjes gaat

liggen. Deze nieuwsbrief helpt je

daarbij.
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KIKI Kansen in Kinderen

We geven je handvatten om kinderen

te laten ontspannen. Leren

ontspannen is erg belangrijk voor

kinderen. Onze maatschappij is

hectisch en veeleisend. Ook aan

jonge kinderen worden soms al hoge

eisen gesteld. Door de disbalans

tussen activiteiten en rust, kan het

zijn dat kinderen moeite hebben om

zich te concentreren en ontspannen.

Het is dus belangrijk dat er ook op de

opvang, naast alle leuke activiteiten,

voldoende aandacht wordt gegeven

aan ontspanning en rust.

Ontspannen kan op verschillende

manieren. Het belangrijkste is dat

een kind iets doet waar hij zelf blij

van wordt. Hierdoor zal het kind

betrokken deelnemen en sneller in

een flow komen waarin hij zich even

kan richten op zichzelf. Met de

activiteiten in deze nieuwsbrief

hopen we voor ieder kind iets aan te

bieden, waarmee de innerlijke storm

eventjes gaat liggen.

Veel plezier!



Herfstyoga

Ga op handen en knieën zitten,
net zoals een egeltje. Kun je je
benen om de beurt naar achter

strekken?

Voel de herfstwind onder je
handen

Leg je handen op
de buik en adem
in en uit. voel de

lucht door je
neus stromen en

je buik vullen.

Het egeltje loopt door het bos

De bladeren vallen van de boom

Ga op 1 been staan, buig je knie
en zet de onderkant van je voet
tegen je kuit. Probeer stevig te
blijven staan, net als een boom.

De vogels vliegen naar de zon

Ga op 1 been staan en strek het
andere been naar achteren toe.
Buig je borst naar voren en
strek je armen naar voren. Het
is net of je vliegt.



De sensomotorische ontwikkeling is erg belangrijk voor de totale
ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren door sensomotoriek hun eigen

lichaam en de wereld om hen heen kennen. Een verstoorde
(senso)motorische ontwikkeling kan ook voor problemen in de taal-,

rekenontwikkeling en sociale ontwikkeling zorgen.
 

Vul een bak met de onderstaande materialen en laat kinderen ontdekken,
zich verwonderen en vooral spelen. Het liefst zonder opdrachten en vragen

van volwassenen.

Sensomotorische herfstbak

eikels
kastanjes

trechter

kokers en w.c. rollen

tang

gedroogde bonen en
groene erwten

lepels



Kiki heeft geprobeerd deze bosdieren op de foto te zetten. Helaas
staan ze er maar voor de helft op. Kun je proberen om de dieren af te

tekenen? 
 

Misschien kun je plaatjes bekijken van eekhoorns en zwijntjes in
boeken of op het internet, zodat je nog beter weet hoe de dieren

eruit zien!

Halve dieren



De natuur is prachtig in de herfst. Tijd om erop uit te gaan. Probeer tijdens
de wandeling alle zintuigen open te zetten. Welke geluiden hoor je? Welke
kleuren zie je? Hoe ruikt het bos? Hoe voelen de gevallen bladeren onder je

schoenen? Of de koude lucht tegen je wangen?
 

Je kunt van zo'n wandeling ook een spelletje maken door er een bingo van
te maken. Wie het eerste alle dingen (paddestoel, rood herfstblad, tak,

mos) op zijn blad heeft gevonden  heeft BINGO!
 

Je kunt ook ieder kind individueel een opdracht geven. Wil jij tellen hoeveel
dennebomen we tegenkomen? Ga jij voor mij op zoek naar een elfenbankje? 

 
Vergeet niet een tas mee te nemen om alle gevonden schatten mee te

nemen!

Herfstwandeling



Tijdens je wandeling in het bos kun je de mooiste dingen verzamelen. Je
komt met tassen vol eikels, kastanjes, blaadjes, steentjes terug. Ouders

willen vaak ook wel een extra tasje voor je meenemen tijdens hun
wandeling. 

 
Met al die mooie spullen kun je een hoop. Je kunt er de sensomotorische bak

vullen, of een mooie mandala maken. Een mandala is een geometrisch,
cirkelvormig figuur. Vaak zijn ze symmetrisch, maar dat hoeft niet. Het

gaat erom dat je een mooie tekening/vorm maakt van (in dit geval) herfst
materialen. 

 
Iedere vorm of tekening is goed. Richt je tijdens het maken van de mandala

op jezelf en je eigen werk. Kijk eens naar de kleuren en vormen die je
tegenkomt. 

Herfstmandala


