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Herfstinkt maken
Groep 1 t/m 8
In de herfst ligt de grondstof voor inkt voor
het oprapen. Aan de bladeren zitten
galappeltjes. Door deze kleine, ronde
balletjes met vloeistof te mengen, maak je
je eigen inkt. Lees meer

Zoek het blad
Groep 1 t/m 8
Memory spelen is leuk, maar je eigen
memoryspel maken is nog veel leuker!
Maak je eigen memoryspel en leer over de
verschillende bladeren die je in de herfst op
de grond kunt vinden. Lees meer

Herfstdraad maken
Groep 5 t/m 8
Jonge spinnetjes maken een heel dun
draad (herfstdraad) om zich door de lucht te
verplaatsen. Hierdoor kunnen ze grote
hoogtes bereiken. Ontdek nu hoe ze dat
doen. Lees meer

Maak een voedersilo
Groep 1 t/m 8
Nu het weer kouder wordt, is het voor de
vogels lastiger om voedsel te vinden. Help
ze een handje door een voedersilo te
maken en wie weet heb je vaste gasten die
dankbaar hun buikje rond eten. Lees meer

Driemaal vogelvoederbakjes
Groep 1 t/m 4
Verwen jouw vliegende vriendjes met een
driegangenmenu. Met deze verschillende
voederbakjes is er voor elke vogel iets wils.
Lees meer

Daag jezelf uit en trek de natuur in!
De klas uit
Blijf jij in de herfst liever binnen? Nergens
voor nodig! Ook in de herfst zijn er in de
natuur een hoop avonturen te beleven.
Ontdek de wonderen van de herfst en ga de
uitdaging aan. Lees meer

Voorspel het weer met je eigen
barometer
Groep 1 t/m 4
Liever geen klas vol met verzopen katjes na
de pauze? Maak je eigen barometer en
voorspel of het droog blijft in de pauze. Lees
meer

Eten zoeken als een eekhoorn
Groep 1 t/m 4
Eekhoorns hebben een slim trucje bedacht
om tijdens hun winterrust zo min mogelijk
energie te verspillen, maar toch hun buikje
rond kunnen eten. Wie is er net zo slim als
een eekhoorn? Lees meer

Zwevend spook
Groep 1 t/m 8
Kom in de Halloweenstemming met dit
leerzame proefje! De kinderen zullen nog
nooit zo enthousiast zijn geweest over
luchtstromen als na deze demonstratie.
Lees meer

