
 Liefde voor de natuur is liefde voor het leven. 

 

Willen jullie (mama, papa, oma, opa, … ) dit 

ook beleven? Zeg  het aan Katlijn, Sharon of 

Lies. We starten elke morgen op 8u45.  

 

(15/10/2018—19/10/2018)  

 

 

 

 

DE DRIE DIEREN NODIGEN
DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIVITEITEN
VAN SHARON, KATLIJN EN

 

Maandag 15/10/2018 

We gaan kijken naar Tik Tak in een herfsttafereel.   

Het zal ook regenen van blaadjes. Benieuwd hoe ik dit beleef?  

Dinsdag 16/10/2018

Het wordt kouder buiten, maar we maken het binnen gezellig. We gaan snoezelen 

in ons vogelnestje. 

Woensdag 17/10/2018

Spetteren in de tummy tub zoals de regen doet.  

Donderdag 18/10/2018

Een babymassage: mijn lichaam ontdekken met herfstmaterialen.  Kom je het ook 

ervaren met mij? 

Vrijdag 19/10/2018

We gaan de herfst buiten opsnuiven. Wie gaat er mee wandelen? 

 

Tussendoor maken we een parcours zodat de kruipertjes zich onder ons  kunnen 

uitleven. 

Voor de kleinsten is er de hele week door een herfstbad waar we in kunnen 

ravotten.

De kriebeldiertjes komen ook op bezoek.

Je bent ook altijd welkom om mij fruitpap te helpen geven. 

 

Iedereen is  van harte   

welkom  

 

 

 

NODIGEN JULLIE UIT OM 
ACTIVITEITEN 
EN LIES 

Maandag 15/10/2018  

We gaan kijken naar Tik Tak in een herfsttafereel.    

Het zal ook regenen van blaadjes. Benieuwd hoe ik dit beleef?   

Dinsdag 16/10/2018 

Het wordt kouder buiten, maar we maken het binnen gezellig. We gaan snoezelen 

in ons vogelnestje.  

Woensdag 17/10/2018 

Spetteren in de tummy tub zoals de regen doet.   

Donderdag 18/10/2018 

Een babymassage: mijn lichaam ontdekken met herfstmaterialen.  Kom je het ook 

ervaren met mij?  

Vrijdag 19/10/2018 

We gaan de herfst buiten opsnuiven. Wie gaat er mee wandelen?  

Tussendoor maken we een parcours zodat de kruipertjes zich onder ons  kunnen 

uitleven.  

Voor de kleinsten is er de hele week door een herfstbad waar we in kunnen 

ravotten. 

De kriebeldiertjes komen ook op bezoek. 

Je bent ook altijd welkom om mij fruitpap te helpen geven.  

 

 

 De eekhoorn, de lijster 

en de egel gaan de strijd 

aan in: ‘de week van het 

bos’  

 

15/10/2018 —19/10/2018 


