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Algemeen 

Beste ouders / verzorgers.  

 

De bladeren vallen van de bomen, buiten zie je kastanjes en eikels liggen en het regent en het waait.  

Kortom het is herfst! Er is veel te ontdekken. We vinden het belangrijk om lekker naar buiten te gaan 

en ook met dit weer is er dan van alles te beleven, zoals regen verzamelen in bakjes. Heeft het veel 

geregend of juist niet? Of windspelletjes spelen, bijvoorbeeld wind vangen met plastic zakjes of met 

een windmolentje. Waar komt de wind vandaan? Wat blaast de wind allemaal weg? 

In de lokalen is er ook een herfstsfeer te ontdekken. Er hangen aan het plafond grote spinnenwebben 

met eigen gemaakte grote spinnen. Er hangen weerkaarten, grote regendruppels en parapluutjes.  

Er worden veel prentenboekjes over de herfst gelezen. De baby’s kunnen binnen met een bak met 

herfstbladeren spelen (bijvoorbeeld het dwarrelen van de blaadjes,  het 

knisperen van de bladeren, de bladeren in en uit de bak doen). Nog even en het 

is Sint-Maarten. De kinderen zijn bezig met de lampionnen en zingen Sint-

Maarten liedjes. In de groep wordt een doen-alsof spel Sint Maarten gespeeld 

en spelen ze verschillende rollen uit. Wat doet en zegt de mevrouw/meneer die 

de deur opendoet? En wat doe en zeg je als je met de lampion buiten loopt? 

 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij de herfst?  

0 – 1½ jaar: 

 Loop met de baby op uw arm door de kamer. Zing of zeg het versje op. Aan het eind maakt u 

een windgeluidje, bijvoorbeeld door te blazen: “De herfst is daar, de herfst is daar. Dag 

mevrouw (meneer) de wind begint (blaast) u maar.  

U kunt de wind vervangen door de regen en regengeluidjes maken (ergens op tikken). 

 Verzamel bladeren en laat uw kind met de bladeren spelen. 

 

1½ - 2½ jaar: 

 Zet samen met uw kind een paar bakjes van verschillende grootte 

buiten in de regen. Kijk na een flinke regenbui hoeveel water er in 

de bakjes zit. Hoeveel regen is er gevallen. Uw kind zal het leuk 

vinden om met het water in de bakjes te spelen. 

 Laat uw kind regendruppels scheuren van papier (grote en kleine) 

en opplakken op en groot vel papier. 

 

2½  - 4 jaar: 

 Doe thuis samen de ‘plassendans’. Leg op de vloer een doek (dit is 

de plas). Zet een muziekje aan. Als de muziek speelt wordt er 

rondom de plas gedanst. Als de muziek stopt mag je wel in de plas (lekker stampen in de 

plas). 
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 Maak samen met uw kind een ‘regenkunstwerk’ met verf. Laat uw kind experimenteren met 

kwastjes, kurken en wattenstaafjes en verschillende soorten verf om druppels of een 

regenbui mee te maken. Maakt het kind grote of juiste kleine druppels? Maakt het kind veel 

druppels of weinig? 

 Doe samen met uw kind een windspelletje: Verzamel een aantal voorwerpen die verschillen 

van gewicht, bijvoorbeeld een blaadje, een veertje, een lichte kleine bal, een lapje, een 

kastanje, een steen. Ga naar buiten als het waait. Laat uw kind vooraf voorspellen wat de 

wind met een voorwerp doet. Blaast de wind het blaadje weg? Ja of nee? Probeer het daarna 

samen met uw kind uit.  

 

Ducky Duck  

 

Wat een gezellige maand was het weer! De kabouters waren steeds de 

weg kwijt in het kabouterbos buiten of in het lokaal. Maar gelukkig wisten 

de kinderen alle kabouters te vinden en terug te brengen naar hun 

kabouterhuisjes. 

De kinderen hebben veel geleerd over groot en klein, zo hebben ze 

spullen en plaatjes gesorteerd op grootte, spelletjes gedaan, elkaar 

geholpen (de grote kinderen hielpen de kleinere)en gespeeld in de 

paddenstoelenhuisjes. 

Na 5 weken was het tijd om het thema reuzen en kabouters af te 

sluiten. 

We zijn al volop begonnen met het maken van de lampionnen en het 

oefenen van de Sint -Maarten liedjes.                                                                                                                              

Al snel gaan we starten met het thema feest! Nog maar een paar 

weekjes en dan komt Sinterklaas weer in het land met al zijn Pieten.   

 

 
Peuteropvang Rakker 
 

Op woensdag 16 oktober hebben we naar een 

poppenkastvoorstelling gekeken van de blaadjes in het 

bos. 

De kabouter hielp mee met het schilderen en de 

eekhoorn, de egel en de mol hielpen allemaal mee. 

Maar dan moest windkracht 10 wel even stoppen. 

Wij gingen klappen en blazen en alles ging goed, de 

blaadjes werden op de boom geplakt. 

Nu is het heerlijk herfst en de zon ging ook nog schijnen. 

Dankjewel lieve poppenkast meneer. 
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Ook zijn wij volop bezig om onze lampion te maken. 

Prikken, verven en plakken. Wel heel hard werken, maar 

straks een prachtige pompoen.  

Tijdens het buitenspelen vergeten we te fietsen en de 

zandbak, want onze tuin wordt verbouwd en al die ‘bob de 

bouwers’ aan het werk is wel heel spannend.  

Boom eruit, stenen eruit en er komt al een hele grote 

nieuwe zandbak. 

Het thema herfst zit erop. Nu op naar het thema: Feest! 

 
Duck Club  
Kou, wind en regen ……de herfst is weer volop begonnen, maar dat hield ons niet tegen! 
Alle groepen waren in allerlei verschillende thema’s versierd, klaar voor de herfstvakantie en wat 
hebben we genoten zeg! 
 
Donald 
Op Donald is er weer enorm veel geknutseld. Dat is toch ook echt 
wel één van de favoriete dingen die de kinderen het liefste doen. 
Natuurlijk is er ook weer heerlijk buiten gespeeld wanneer het weer 
het toeliet.  

 

Katrien 

Katrien is omgetoverd tot een waar lego 

paradijs. Grote legopoppen hingen aan de muur en de mooiste bouwwerken 

versieren de groep. We hebben ook super mooie mandala’s gemaakt versierd 

met diamantjes. 

De grote hoge toren was echt super gaaf, maar eigenlijk was het omgooien ervan 

nog leuker. 

 

Dagobert 

Deze maand is ook weer voorbij 

gevlogen. We hebben eenhoorns 

geknutseld met glitters, het zijn tenslotte eenhoorns, 

voor aan de muur. Ook hebben we griezelige zombies, 

pompoenen en spookjes gemaakt. Zo hebben we de 

maand spookachtig afgesloten. 

 

Zware Jongens 

Elke maand is echt super creatief bij ons. Met Guajassy als leidster kan dat haast niet anders! We 

hebben weer nieuwe tekentechnieken geleerd en we hebben met knipsels uit tijdschriften 

geknutseld. 
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De grote gekleurde blokken worden elke dag fanatiek gebruikt en worden meestal omgebouwd tot 

huis.  

Chill 

De figuurzagen vlogen ons om de oren. Je bent één van de grootste stoerste kinderen, dus je kan en 

mag super stoere dingen! Het podium werd ook veel gebruikt, wat een creatieve kinderen hebben 

we op de groep. Het was een enorme fijne maand en we zijn weer helemaal klaar voor november. 

De herfstvakantie 

Wauw, wat een geweldige, spannende en creatieve vakantie hebben we gehad. Het thema ’escape 

room’ viel goed in de smaak. We hebben super lastige puzzels opgelost, maar het was flink lastig. We 

hebben een reis naar Egypte gemaakt en met hiërogliefen geschreven, wat was dat leuk! 

De gymzaal was omgetoverd tot een expeditie-Robinsoneiland. We moesten opdrachten vervullen 

om zo de gouden munten te verdienen, dat was spannend! 

We hebben onze dansmoves ook flink uit de kast gehaald, want de groep was een disco geworden! 

De lampjes knipperden en er waren lekkere hapjes, ook er was een echte beveiliger en zonderticket 

mocht je niet naar binnen. 

Wat hebben we onze hersenen gekraakt zeg! We moesten spelletjes spelen, om zo cijfers te 

verdienen om de code te kraken. Er waren verschillende teams dus het was een heuse strijd. Toen de 

code was gekraakt konden ze de schatkist openen, er zaten heerlijke zakjes chips in.  

Die hadden we wel verdiend na al dat rennen en spelen! 
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Duck Sport 

 

We zijn deze week sterk begonnen. We hebben namelijk met zijn allen een kracht- en 

conditietraining gedaan. We hebben als conditietraining het lijnenspel gedaan, daarbij moet je goed 

luisteren en zo snel mogelijk rennen. Na het lijnenspel zijn we snel doorgegaan met Boksen. Hier 

moesten ze een parcours afleggen en daarna een paar klappen op het stootkussen geven. Ook is 

deze week een Melissa mee komen lopen die in november 2 weken stage komt lopen.  

 

Ook komt Emma stagelopen bij de sport, Emma is een stagiair van het CIOS die ons tot het einde van 

het schooljaar komt helpen met de sportactiviteiten.  De eerste week van Emma was er jammer 

genoeg een vrijspeel week, wel heeft ze hierdoor de kinderen kunnen leren kennen. Ze speelt goed 

voetbal en de meeste kinderen zijn blij dat Emma er is om een potje voetbal tegen te kunnen spelen.  

De laatste week voor de vakantie hebben we een spellenkermis 

georganiseerd waarbij de kinderen zelf de groepjes kunnen kiezen en zelf 

mogen bepalen welk spel ze willen spelen. We hebben op het veld 8 spellen 

klaargezet en 6 groepen waarbij iedereen genoeg keuze had voor een spel. 

Hooghouden, Lummelen, voetgolf, Boksen, Tennis, scoren op goal, Frisbee 

en pijl en boog schieten.  
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Welke kinderen zijn er jarig? 

 

Ducky Duck en Rakker 

Dino Hermus   5 november 

Ronin Leen   7 november 

Jonatan Szewczyk  30 november 

Luce Stevens   8 november 

Ayla Rocha   2 november 

Pia de Jong   7 november 

Kai Koberstein   7 november 

Dex Hoogendijk   21 november 

Lily Baan   27 november 

Sophie Lemmens   4 november 

Sem van Veenendaal  13 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens het team Kindercentrum Ducky Duck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duck Club en Duck Sport 

Mats Schaap   27 november 

Nova Jobst   5 november 

Rune Dijs   16 november 

Adam Malloul   24 november 

Sansa Kuiper   26 november 

Jazzlynn van der Woude 1 november 

Abby Zwemmer  9 november 

Aily Koper   17 november 

Fenne Jacobs   17 november 

Lindsey Groothuis  26 november 

Megan Groothuis  26 november 

Milan Vooijs   3 november 

Jade van der Meulen  5 november 

Aimée Keur   3 november 

Reva van Waarde  9 november 

Brechje Keur   22 november 

Liz Jonk    23 november 

Floris van Aertsbergen  9 november 

Sofie Bok   18 november 

Luca Stolting   22 november 

Florian Pecsi   23 november 

Nick Petter   20 november 

Amira Brouwer   26 november 

Tom den Boer   25 november 

Soufian Mekhchane  14 november 

 

 

 

 


