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PIPPO Brief
Thema: Wat is de herfst mooi!

November 2018

Het is weer herfst. Alwéér een herfst … Hoewel de seizoenen elk jaar terugkomen, blijven ze een prachtig
natuurfenomeen. Je lichaam en geest hebben slaap
nodig om de volgende dag weer actief te kunnen zijn;
de natuur kan niet zonder een periode van rust om zich
voor te bereiden op een nieuwe fase van groei. Het is
belangrijk om stil te staan bij die cyclus van geboortegroei-bloei-rust, zeker ook met kinderen. Wijs op het
bladverlies van de bomen, leg uit dat die bladeren op
de grond voedsel vormen voor een nieuw begin. Maar
ga vooral ook uit je bol op dat prachtige bladertapijt!
Veel herfstplezier gewenst!

ZO LEES IK PIPPO
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nieuwste PIPPO
Als Stan bij oma de
re boekjes liggen.
ziet, laat hij alle ande
in. Eerst
de koe, staat er ook
Zijn favoriete dier,
nu heb ik
voor mijn kinderen,
had ik PIPPO thuis
oon. Het
men voor mijn kleinz
een abonnement geno
actueel en
t PIPPO nog steeds
is leuk om te zien da
.
kinderen aanspreekt
leerzaam is, en jonge

Jolanda Molenaar,
oma van Stan Riepma

Peuterboeken die passen bij
het PIPPO-thema van deze
maand vind je op pippo.nl.

Een HUTJE voor
het MUISJE
Dat is toch wel heel lief, dat aapje Pippo
een hutje wil maken voor de muis. Hij
doet dat met veel aandacht, zodat de
muis een comfortabel plekje heeft om
te schuilen als het koud is. Hij maakt
het hutje ook mooi, met gele en groene
blaadjes. Het verhaal kan aanleiding
zijn om te vertellen over de winter die
voor de deur staat, en dat veel dieren
dan een plek zoeken om het koude
seizoen te doorstaan. Dat een dier
als een egel een winterslaap houdt,
spreekt enorm tot de verbeelding. Stel
je voor dat wij mensen ons in november
zouden oprollen onder ons dekbed, om
pas in maart weer wakker te worden!

uw tevreden,
Een egeltje is ga
oempot die
zelfs met een bl
t.
op zijn kant lig
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Hoe kun je zelf
de dieren helpen?

Als je een voederhuis
je hebt voor vogels,
of
een nestkastje, is het
een goed moment om
te
kijken of het nog helem
aal in orde is. Moet he
t
mi ss ch ien ee n lik je
be its kri jge n, en is
de
binnenkant schoon? Lig
gen er strootjes op de
bodem van het nestkas
tje? Is het voederhuisje
nog steeds niet berei
kbaar voor de kat?
Foto’s: Shutterstock

Kinderen vinden het fijn om de
dieren te helpen. Betrek ze daarom
als je activiteiten onderneemt om
de tuin winterklaar te maken. Egels
en kikkers schuilen graag onder
een hoop takken en bladeren in
een hoek van de tuin. Een peuter
kan heel goed een bijdrage leveren
door takjes en bladeren aan te
dragen. Boodschap is: zorg voor
wat ‘verrommelling’, dan vinden de
dieren altijd wel een plekje waar ze
zich thuis voelen.

Zelf maken

Een aaibaar spinnetje

Je hebt nodig:
•
•
•
•
•
•

Vilt, zwart en wit
Twee zwarte kraaltjes
Garen of lijm
4 zwarte pijpenragers
Watten als vulling
Schaar en naaigerei
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Zo ga je te werk:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Knip twee rondjes uit het zwarte vilt met een diameter van circa 5 cm.
Knip twee ogen uit het witte vilt.
Naai/plak de ogen op een zwart rondje.
Naai/plak de kraaltjes op de ogen.
Bind de pijpenragers in het midden bij elkaar.
Spreid de poten een beetje zodat er aan elke kant van het lijfje vier uitsteken.
Leg aan beide kanten tegen het midden van de pijpenragers een propje watten.
Leg hierop aan beide kanten een zwarte rondje.
Naai of plak de zwarte rondjes langs de randen tegen elkaar. Het meest stevige
is: eerst lijmen en dan met steekjes rondom nog eens extra vastzetten. Zorg ook
dat de pootjes goed vastzitten.

Foto’s: Shutterstock

VOORLEESWEEK
in VLAANDEREN
Van 17 tot 25 november is het in Vlaanderen weer Voorleesweek.
Boekhandels, bibliotheken en verenigingen organiseren allerlei
leuke activiteiten voor het grote publiek.

Extra aandacht voor de allerkleinsten
De Voorleesweek is er voor iedereen, maar dit keer is er speciale aandacht voor baby’s en
peuters. We benadrukken het in PIPPO geregeld: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met
het kweken van taalgevoel bij kinderen. Voorlezen is daartoe een heel goed hulpmiddel. De
Voorleesweek speelt hier helemaal op in. Op voorleesweek.be zie je wat er allemaal te doen
is. Je peuter kan bijvoorbeeld naar een pyjamavoorleesfeest in de bibliotheek van Lummen,
of naar een muzikale kamishibai-voorstelling in Deinze. (Kamishibai is Japans verteltheater).
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‘Mijn voornaamste bezigheid als vader is herinneringen installeren bij mijn
zoon,’ zegt Jeroen Meus.
‘Ik wil dat Georges later kan
terugvallen op een warm
gevoel over thuis, dat hij
vindt dat het eten, de muziek én de voorleesmomenten er goed waren.’

