
LEUK OM TE DOEN

Verzamel bladeren van  
verschillende bomen.  

Doe het blad tussen twee 
kranten met een dik boek 
erbovenop. 
 
Maak een zeefje van 8 stokjes 
(2x4) die met draad in een 
vierkant om een stukje heel fijn 
gaas wordt gespannen. Of leen 
de zeef uit de keuken van je 
ouders.

Neem het platgedrukte blad 
uit het boek en leg het op 
een wit papier. Met een 
oude tandenborstel kun je 
waterverf spatten door over 
de zeef te borstelen.

Kijk eens wat een 
mooi kunstwerk!

Het kunstwerk van Isra



KLEUR JE MEE?
Deze muis leest rustig een boekje. 
Wel mist er nog een beetje kleur. 
Kun jij hem helpen?

HELP DE EEKHOORN
Help jij de eekhoorn? Match de juiste eekhoorn met het juiste getal én het juiste aantal 
nootjes, fruit en paddenstoelen. Voorbeeld: De derde eekhoorn heeft één nootje, 
combineer deze met het cijfer één en met de afbeelding waar maar één nootje staat.



WIST JE DAT...

veel vogels in de herfst 
en winter naar een 
warmer land gaan? 
Als het zonnetje weer gaat 
schijnen in de lente komen 
ze weer terug. 

WIST JE DAT...

we voorzichtig om  
moeten gaan met  
onze aarde? 
De mooie kleuren van de  
herfstbladeren komen 
volgens wetenschappers 
steeds later. In 2013 waren 
de kleuren er 5 dagen later 
dan de 23 jaar ervoor. Als 
het te warm gaat worden in 
de herfst/winter, kan het zijn 
dat de blaadjes niet meer 
gaan verkleuren. 

WIST JE DAT... 

de herfst een spinnen-
seizoen is? Ze waren er al 
een hele tijd, ze zijn alleen 
volwassen geworden en we 
zien ze nu beter zitten. 
Heb jij ze al gespot?

WIST JE DAT...

de herfst vroeger ‘oogst’ 
heette? Voordat we 
elektriciteit hadden en 
steden ’s nachts verlicht 
werden, was de heldere 
nacht van de oogstmaan 
heel belangrijk voor de 
boeren. Door dit licht 
hadden ze langer de tijd op 
een dag om hun gewassen 
te oogsten, vandaar de 
benaming oogst maan.

WIST JE DAT...  

je met de gratis  
app ObsIdentify meer 
dan 20.000 wilde 
planten, dieren en 
paddenstoelen uit 
Nederland en België op 
naam kan brengen? 

WIST JE DAT...

een egel doof, kaal en 
blind geboren wordt? 
Binnen een uur na de 
geboorte beginnen de 
stekeltjes door de huid te 
prikken en na twee weken 
gaan hun oogjes en oortjes 
open.
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WOORDZOEKER SCHOLLEBOS
Zoek alle woorden uit het rijtje onderaan de zoeker. Kun jij ze vinden?



TOT SNEL, 
IN HET SCHOLLEBOS!


