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Spin 

Benodigdheden: zwart papier, lijm, touwtje, schaar, zwart en rood papier 

Zo maak je het: 

Neem een rond stuk zwart papier en zet in het midden een punt, knip dan een gleuf 

naar de punt toe. Pak het ene stuk vast en schuif het over de andere zodat je een soort 

hoedje krijgt. Plak deze overlapping zo aan elkaar, je hebt dan het lijf afgewerkt. Knip 

dan 8 strookjes papier uit en plak die als poten van de spin aan het lijf. Knip dan een 

kleiner rondje uit, dat wordt het hoofd van de spin. Plak het hoofdje vast op de rand 

van het lijf. Knip een paar ogen uit het rode papier en plak die op het hoofd. Maak nu in 

het midden van het lijfje (waar eerst de punt zat) een gaatje. Haal daar een draad 

doorheen en leg er dan aan de onderkant een knoopje in. Nu kan je de spin ophangen!  

 
Herfstcupcakes 

 

Stempelboom: 

Benodigdheden: 4 kurken, verf: geel, bruin, 

rood en oranje, bruin papier voor de boom, 

een blad wit papier, een schaaltje dat vuil 

mag worden 

 Zo maken we de boom:  

Je knipt een stam en takken uit het bruine 

papier. Je verdeelt de verf op het schaaltje. Je 

gebruikt 1 kurk voor 1 kleur en dopt een paar 

blaadjes op je tak, zo voor alle kleuren. Je 

dopt nog een beetje verf op de witte plekjes 

zodat de boom helemaal gekleurd is!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad jij welke herfstige prent hier staat 

afgebeeld? Verbind de getallen en ontdek het! 

“De Boe-nilla milkshake” 

 

Ingrediënten 

 1 eetlepel honing 

 3 eetlepels maanzaadjes 

 2 bollen vanille-ijs 

 20 cl melk 

 1 eetlepel poedersuiker 

           15 cl room 

 

Extra benodigdheden 

1. een groot glas of een glazen beker 

2. een hoge maatbeker 

3. een staafmixer 

4. enkele rietjes 

 

Recept 

Neem een groot glas of een glazen beker en teken er met 

honing 2 ogen en een mondje op. Rol het glas in de 

maanzaadjes en zet even opzij. 

Doe 2 bollen vanille-ijs in een maatbeker, voeg er de melk 

aan toe en mix het geheel. Giet de milkshake in het glas. 

Maak de maatbeker schoon en doe er 1 eetlepel 

poedersuiker in. Voeg er de room aan toe en klop de 

slagroom stijf. 

Werk de milkshake af met een toefje slagroom en steek er 

enkele rietjes in. 

 

Ik stamp in de plassen en loop 

in de regen… 

Mijn voeten blijven droog, ik 

kan er tegen! 

Ik kan zelfs in een diepe plas 

staan!! 

Wat hebben mijn voeten aan? 

. 

(tikke tokke taarzen… het zijn 

laarzen!! 

 

 

Mijn kleur is roodbruin            

En mijn staart lijkt een pluim  

Ik hou allerlei nootjes vast 

tussen mijn pootjes.  

Innemienemoorn ik ben een… 

 

nroohkeE 


