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 Doeboekje Herfstvakantie 2020 

 

 Het SafeWings-doeboekje voor kinderen van pleeggezinnen in de tijd van Corona.  

  

 
Herfstvakantie: tijd voor kleuren, puzzelen, een boek lezen met een kop warme 
chocolademelk en marshmallows, gekleurde bladeren of kastanjes zoeken en daarna 
lekker knutselen.  
 
Een hele fijne vakantie toegewenst! 
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Herfst is 1 van de 4 seizoenen, naast lente, zomer en winter. 

De herfst begint officieel op 21 september en duurt tot en met 

20 december.  

In de herfst maken planten en bomen zich klaar voor de winter. 

In de herfst worden de dagen korter. De bladeren krijgen steeds 

minder energie van de zon. Ze maken dus steeds minder 

voedsel. Wel blijven ze water verdampen. Door de kou kan de 

boom geen water meer opzuigen. Als de bladeren aan de boom 

zouden blijven zitten, dan droogt de boom uit. De boom zou 

dan doodgaan. Daarom haalt de boom het bladgroen en andere 

bruikbare stoffen uit de bladeren. Als het bladgroen uit de 

bladeren verdwijnt, zie je alleen nog de rode en gele 

kleurstoffen van het blad. Zo ontstaan de prachtige 

herfstkleuren. 

Struiken en bomen hebben uit hun bloemen van het voorjaar 

zaden en vruchten gemaakt. Sommige zaden zijn door de wind 

meegenomen, verspreid door het wegspringen van de zaden, 

maar veel zaden worden verspreid via dieren. Zaden die in 

bessen zitten, worden elders weer uitgepoept. Andere zaden , 

zoals de eikels, kastanjes en beukennootjes, worden verstopt 

als wintervoorraad.  

Typerend voor de herfst zijn de vele paddenstoelen die je kunt 

vinden. Paddenstoelen groeien vaak op wat vochtigere plekken 

en die zijn er in de herfst volop te vinden. Een paddenstoel 

groeit uit een spore (een soort zaadje) dat uit de hoed van een 

paddenstoel is gevallen. Als een spore op de grond 

terechtkomt, dan kan er een paddenstoel uit groeien. Dat 

gebeurt alleen als de grond een beetje vochtig is. En het moet 

niet te warm en niet te koud zijn. Een paddenstoel maakt 

ontzettend veel sporen. Ze wegen niets en dwarrelen soms ver 

weg. Er zijn er daarom altijd wel een paar die op een goed 

plekje terechtkomen. Uit de spore groeit eerst één wit draadje. 

Al gauw is er een wirwar van witte draadjes: de zwamvlok. Aan 

het uiteinde van een draadje groeien kleine knobbeltjes. Die 

duwen zich omhoog door de grond en daar is hij dan... de 

paddenstoel. Een zwamvlok en een paddenstoel heten samen 

zwam. Er zijn veel giftige paddenstoelen. 

Met de herfstbladeren of de zaden die op de grond vallen, zijn 

leuke knutsels te maken. Paddenstoelen mag je niet plukken en 

meenemen uit het bos of de tuin en een boom met mooie 

herfstbladeren is een beetje te groot voor in huis, maar je kan 

ze wel namaken. 

Met deze toffe knutsels haal jij de herfst in huis! 
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Wat heb je nodig? Schaar, lijm, papier, verf, lint, touw of wol, (strijk)kralen, toiletrol, 

glazen potje, ijsstokjes, zaden en vruchten. 

 
Knutselen met zaden en vruchten 

                 
 

                   
 

                   
 
Knutselen met bladeren 

                  
 

               
 
Knutselen met papier en verf 
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Benodigdheden: 

Wit blad 

(Vinger) Verf {in de kleuren: rood, oranje, groen en bruin} 

 

 

Aan de slag: 

 

1a. Leg een hand met stuk arm op een vel papier en trek er met een potlood een lijn om heen. Of 

 laat je helpen en een ander de lijn om jouw hand en arm trekken ☺. Verf de print vervolgens 

 bruin. 

  b. Verf je hand, je pols en stukje van je arm bruin. Leg het vervolgens op een vel papier. 

 

2.  Laat eventueel een holletje vrij voor een eekhoorntje, vogeltje of een ander dier. 

 

3a.  Begin stippen rondom de takken van de boom te maken, door je vinger in de verf te dopen 

 en vervolgens op het papier te tippen.  

  b.  Indien je niet van “vieze” vingers houdt kan je ook een wattenstaafje of de achterkant van 

 een potlood gebruiken.  

 

4.  Gebruik verschillende kleuren voor de stippen. 

 

5.  Schilder nog een diertje als je wilt. In het holletje, op een tak of op de grond rondom de 

 boom. 

 

 
  

De herfst, 

een seizoen met mooie kleuren! 
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Doolhof 

 
 
 
 

Doolhof Van punt naar punt 
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Van punt naar punt 
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Buitenspelen 
 
Als het buiten regent of koud is, trek je misschien niet zo snel je jas aan om buiten te 
gaan spelen of lopen. Met deze spelletjes voel je de regen en de kou niet eens! 
 
Vuilniszakmode 
Maak uit een vuilniszak of een andere grote plastic tas je eigen regenkleding. Knip er 
gaten in voor je hoofd en je armen en fleur het op door er plaatjes van andere 
plastictassen op te plakken. Loop daarna een modeshow, in de regen! 
 
Bootje varen 
Ga tijdens een flinke regenbui de tuin of het bos in. Trek oude kleding aan en neem 
een schep en kurken mee. Door te graven in de modder kun je kleine stroompjes en 
kanalen maken waar de kurken in kunnen drijven. Net zoals in de zomer op het 
strand! 
 
Race bliklopen 
Wil je geen natte voeten krijgen, maar toch lekker naar buiten als het regent? Neem 
dan twee oude blikken en maak hier aan elke zijkant een klein gat in. Pak een touw 
en stop de uiteinden in de gaatjes en maak vervolgens aan de binnenkant van het 
blik een knoop, waardoor er een grote lus ontstaat. Stap met je voeten in deze lus op 
het blik en de bliklooprace kan beginnen. 
 
Vliegeren 
De harde herfstwind is misschien vervelend als je op de fiets zit, maar ideaal als je 
wilt vliegeren! Heb je geen vlieger? Pak dan een grote plastic tas en knoop hier een 
touw aan vast. Ren hard tegen de wind in en laat je zelfgemaakte vlieger zweven. 
Voor een vrolijk effect kun je de vlieger versieren met losse stroken papier die in wind 
allemaal een andere kant op waaien. 
 
Verstoppertje 
Als er een dikke laag bladeren ligt kun je er goed voorwerpen in verstoppen. 
Stuiterballen bijvoorbeeld of andere dingen die goed tegen viezigheid en vocht 
kunnen. Wie als eerste alle spullen heeft gevonden, is de winnaar. 
 
Spelen met takken en noten 
Boter, kaas en eieren, wie kent het niet! Zoek 4 langere takken en beukennootjes, 
kastanjes of dennenappels. Leg de takken neer zodat er 9 vakjes ontstaan. Pak de 
herfstachtige spelstenen erbij en spelen maar. Wie het eerst drie op een rij heeft, 
wint. 
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Bananenmuffins 
 
Bananen, die zijn er gewoon het hele jaar door. Geniet dan ook in de herfst van deze 
heerlijke, fruitige bananenmuffins. 
 
275 gram zelfrijzend bakmeel, gezeefd 
70 gram kristalsuiker 
2 theelepels bakpoeder 
zout 
2 deciliter (karne)melk 
100 gram gesmolten boter of margarine 
2 eieren, losgeklopt 
300 gram gepelde bananen, in stukjes 
 
Meng in een kom het bakmeel met suiker, bakpoeder en zout. Maak in het midden 
van dit mengsel een holte en doe hierin de (karne)melk, boter en eieren. Meng alles 
goed. Roer de stukjes banaan erdoor en schep het mengsel in de ingevette holtes 
van een muffinvorm. De holtes moeten voor 2/3 deel gevuld zijn. Bak de muffins in 
circa 25 minuten gaar en lichtbruin in het midden van een op 200 graden 
voorverwarmde oven. Laat de muffins iets afkoelen, neem ze uit de vorm en laat ze 
op een rooster verder afkoelen. 
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Warme chocolademelk met marshmallows 
 
Tijdens koude dagen wordt je absoluut weer lekker warm 
van deze chocolademelk. De romige smaak van de 
marshmallows maken je warme chocolademelk 
onweerstaanbaar. 
 
Je kunt deze chocolademelk maken door de chocolade 
au bain-marie te smelten, maar het is makkelijker om dit 
in de magnetron te doen. Breek 100 gram chocolade in 
stukjes en doe dit in een magnetronbestendige schaal. 
Verhit 400 ml. melk in de magnetron. (ca. 3 a 4 minuten). 
Doe een hand marshmallows bij de chocolade in de 
schaal, giet de warme melk er op en roer goed. Doe over 
in mokken en leg er een marshmallow op. 
 
Serveer deze overheerlijke chocolademelk met 

bananenmuffins. 


