
Supertips voor de herfstvakantie met je 

kids!       (tips van: www.fundustry.nl) 

Op zoek naar leuke activiteiten voor in de herfstvakantie met kinderen? Dan 

helpen we je graag met leuke tips en ideeën! Pas op: laat deze tips niet zomaar 

aan je kinderen lezen. Voor je het weet, willen ze alles en kom je vakantiedagen 

te kort… 

  

HERFSTVAKANTIE TIPS 

    Anti-verveeltips 

Bij slecht weer zit je natuurlijk te springen om anti-verveeltips voor kinderen. 

Natuurlijk zijn de tv, tablet of spelcomputer eenvoudige oplossingen. Maar niet 

iedereen wil zijn kind de hele dag achter zo’n apparaat hebben. Bovendien mis je dan 

serieus waardevolle momenten samen! Met onderstaande anti-verveeltips helpen we 

je op weg de herfstvakantie met een beetje creativiteit en veel lol in te vullen. 

  

Do it yourself 

De herfstvakantie met kinderen vraagt soms best om wat creativiteit. Alleen niet elke 

dag leent zich voor een compleet programma om samen te doen. Het is ook prima 

om eens te zeggen: vermaak jezelf een paar uurtjes, straks doen we weer iets samen. 

Uiteraard hebben we ook do-it-yourself-ideeën. Denk aan: 

• Knutselen 

• Een kleurplaat printen en kleuren maar 

• Een filmmiddag 

• Elkaar opmaken (Ja, ook je kleine broertje mag lippenstift op!) 

• Verkleedspel met alle rondslingerende kleding (mooie gelegenheid om ze 

eens op te ruimen!) 

• Je eigen receptenboek maken 

 

 



Speurtocht 

• Maak een eigen speurtocht voor elkaar door het zoeken van letters, met 

enkele leuke opdrachten tussendoor, bijvoorbeeld: Zet minimaal 10 bellen op 

de foto tijdens het bellenblazen, of bedenk een naam voor een boom, zoek 

herfstvruchten, jeu-de-boules met dennenappels, enz. 

• Zoek in de buurt zoveel mogelijk dingen die deze vorm of kleur hebben (bijv. 

blauwe cirkel, groene driehoek, rood vierkant, geel ovaal. Wie ziet de meeste ?  

Samen bakken of koken met je kind 

Heb je in de herfstvakantie een paar uurtjes samen om te vullen? En wilt je ook graag 

samen iets leuks gaan doen? Denk dan eens aan samen een uitgebreide lunch of 

diner voorbereiden. Niets is leuker dan samen koken of bakken! Wellicht is er een 

bepaald gerecht dat je altijd al hebt willen proberen? Of heeft je kind nog een gek 

idee? Bak een stapel pannenkoeken en versier met snoep en ander lekkers. Of heb je 

weleens van een dino-pizza gehoord? Haal de (plastic) speelgoedbeesten er gerust 

bij en laat ze de (groenten)jungle op je pizza ontdekken! Nooit geweten dat een pizza 

zo leuk én voedzaam tegelijk kon zijn. 

 

Maak je eigen verhaal! 

• Verzamel een gekke foto uit een tijdschrift of krant. 

• Plak deze foto op een groot wit vel 

• Zorg dat je naast of onder de foto nog tekst kunt schrijven 

• Verzin bij de foto de eerste alinea van een verhaal 

• Vraag je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje om ook een alinea te 

schrijven 

• Om de beurt schrijf je een alinea 

• Als je velletje vol is, heb je samen een verhaal geschreven! 

• Heb je meer schrijfinspiratie? Herhaal dan bovenstaande stappen. 

• Bundel je verhalen in een mapje 

• Ontwerp een mooie kaft 

• Zo heb je een mooie herinnering aan jouw herfstvakantie 

• Hou je niet van schrijven? Maak dan een mooie tekening bij een leuke kop uit 

de krant of een tijdschrift. In plaats van een foto plak je de kop op een vel 

papier. Laat je fantasie de vrije loop en tekenen maar! 

 



 

HERFSTVAKANTIE ACTIVITEITEN 

 

Geniet van de herfst 

Weer of geen weer? Jouw kind wil naar buiten? Prima! Laat hem of haar lekker 

herfstspullen verzamelen voor kunstwerkjes van bladeren, takken, eikels. En wat zeg 

je van spinnenwebben fotograferen of natekenen? Mét spin erin is dat natuurlijk pas 

echt cool. Heeft het een keer geregend? Trek allebei regenlaarzen en oude kleren aan 

en ga eens samen in de plassen springen. Je zult verbaasd zijn hoe leuk het is! 

Houdt jouw kind echt van ravotten en klimmen? Ga dan voor een stoere 

activiteitendag. Er is een belevenissenbos bij Lelystad en Bant. En een speelbos 

bij Urk. 

 

Op onze website nog veel meer tips om in de omgeving te doen. 

Ga naar Batavia Land in Lelystad, of Walibi in Biddinghuizen. De Orchideeënhoeve bij 

Luttelgeest of het Zuiderzeemuseum bij Enkhuizen.  

Maar kijk van te voren eerst op de website van het betreffend uitje, wanneer de 

openingstijden zijn. 


