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Thema; De spin 
Het mooie weer is weer voorbij. De herfst is begonnen, de spinnen komen weer tevoorschijn. Het boek; De 
spin die het te druk had, geschreven door Eric Carle, staat de komende weken centraal. We gaan dus 
voorlezen, knutselen en zingen over de spin. De kinderen gaan in het lokaal zelf een spinnenweb maken. 
https://www.youtube.com/watch?v=foaF3rTbQr0 
Via deze link wordt het boek voorgelezen op YouTube 
 
Werkjes;    
In week 40 gaan we een web naplakken op papier  
In week 41 toveren we een spinnenweb met wasco en verf 
In week 42 gaan we een spinnenweb borduren met een spin 
er in 
 
 
Woordveld;  
De spin, het web, de vlieg en weven. 
 
 
Liedjes;  
De spin wiedewin 
De spin wiedewin, de spin wiedewin, die weeft een web, 
die weeft een web. 
De spin wiedewin, de spin wiedewin, die vangt daar mugjes en vliegjes in. 
https://www.youtube.com/watch?v=q0NW8j_JzEk 
  
Versje; Een spinnetje, een spinnetje 
Een spinnetje, een spinnetje, dat zocht eens een vriendinnetje. 
Ze zocht eens hier, ze zocht eens daar, Oh had ze haar vriendinnetje maar. 
Een spinnetje, een spinnetje. Dat zocht eens een vriendinnetje. 
Ze zocht eens hier, ze zocht eens daar, Oh had ze haar vriendinnetje maar. 
Twee spinnetje, twee spinnetjes, die zochten een vriendinnetje. 
Ze zochten hier, ze zochten daar, toen! vonden ze elkaar. 
 
Versje; Rin tin tin 
Rin tin tin, daar heb je een dikke spin. 
Rep tep tep, hij maakt een heel groot web. 
 
 
Enkele huisregels: 

• Om misverstanden te voorkomen is het handig als u de naam van uw peuter 
op zijn/haar tas, jas en beker vermeldt.Het is de bedoeling dat de jas op 
het onderste haakje van de kapstok hangt en de tas op het bovenste 
haakje. De kinderen kunnen dan zelf hun jas pakken en aantrekken als we 
naar buiten gaan. 

• Bij laarzen en sneeuwlaarzen graag gewone schoenen of pantoffels mee 
voor op de speelzaal. 

• Graag de hoeveelheid drinken in de beker doen dat uw kind van u op moet drinken. De beker moet namelijk 
leeggedronken worden. 

• Graag 2 twee plakluiers in de tas ivm verschonen. 

• Bij afwezigheid of ziekte graag even afmelden via telefoonnummer 383350 of via ons mailadres 
jodokus@stkos.nl 
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