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Herfstvakantie 2022

De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar over 6 weken staat de herfstvakantie al weer voor de deur. De herfstvakantie opvang
vindt plaats bij Kindcentrum Toekomst.
Opgeven kan vanaf nu via de digitale ouderomgeving. Meld u aan voor de week van 26 september dan is er sowieso een plekje voor
uw zoon of dochter. Aanmelden na de week van 26 september, gaat via ziezokids@komkids.nl en is dan op basis van beschikbaarheid.
Dit i.v.m. de personele bezetting. Mocht u vragen hebben over het programma dan kunt u altijd terecht bij de pedagogisch
professionals van de groep of bij Annewil en Claudia.
Wij hebben er zin in! We hopen jullie ook.

Maandag 24 oktober
Kunstenaars experiment
Is er een kunstenaar op bezoek? We hebben gehoord van wel. En omdat hij vindt dat kunst een beetje gek moet zijn, wil hij
met de kinderen een experiment doen. Wat dat is, verklappen we nog niet, maar leuk wordt het zeker! Lukt het ons om
het experiment tot een goed einde te brengen en te laten slagen?
BSO Seconds
Omschrijf zo snel mogelijk de onderdelen die op je kaartje staan en zorg ervoor dat de rest van je team ze raadt!
Welk team is als eerst bij de nish?
Levend boter, kaas en eieren
We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar het
juiste vakje.
Bomen blazen
Kun jij een boom (omver) blazen? Probeer het maar met verf te doen. Daarna de blaadjes erop plakken. Een wel
heel andere techniek van een boom schilderen dan dat je normaal doet maar wel erg leuk en niet moeilijk!

Dinsdag 25 oktober
Spinnenweb van zout
Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart papier en strooien er zout overheen. Het lijkt
net echt! Je kunt het zelfs een kleurtje en glitters geven.
Kunstzinnige herfstraampjes
We gebruiken blaadjes, versieren ze en hangen ze ten slotte in een mooi lijstje: die vrolijken het uitzicht op als het
wat grijzer weer is buiten!
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Vos kom uit je hol
Ben jij een angsthaas of durf jij de vos te roepen? Ren zo snel als je kunt terug naar de rand van het bos zonder getikt te
worden.
Vossen en kippen spel
Tok, tok, tok, toooook! Ahoeeeeee! Kippen en vossen opgelet! Anders kan je zomaar afgetikt worden.
Herfstlichtje met bladeren
Het wordt 's avonds weer steeds vroeger donker. We gaan vandaag aan de slag om gezellige sfeerlichtjes te maken van
bladeren om de donkere dagen wat op te euren.

Woensdag 26 oktober
Halloweenschmink
Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge griezel of leuke pompoen.
Halloween spektakel
Laat je eigen creativiteit maar gaan en maak met behulp van een schoenendoos en wat andere knutselspullen een
griezelig Halloween tafereel! Daar kun je uren naar kijken..
Pastaskelet
Weet jij hoe een skelet eruit ziet? Maak een hele griezelige van spaghetti en nog meer pasta!
Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een heksendiploma.

Donderdag 27 oktober
Zandkunst in een esje
Het vullen van een esje met eigen gekleurd zand is echt magisch: al die vrolijke kleuren!
Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney- lms? Je hebt er vast al heel wat gezien in je leven want wie kent niet de
prachtige lms van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden
te vinden.
TV & lm kennis quiz
Weet jij alles over TV & lm? Dan is het nu tijd om die kennis in te zetten tijdens een quiz! Verzamelt jouw team de meeste
sterren?
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we proefjes doen om tornado's, regen en
wolken te maken!
Levend Weerwolven
In dit spel krijgen jullie allemaal een rol. Als je een weerwolf bent, probeer je alle andere kinderen op te eten. Als je geen
weerwolf bent, probeer je juist de weerwolven zo snel mogelijk te ontmaskeren. Wie zal er winnen?
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Vrijdag 28 oktober
Natuurlaboratorium
We gaan op ontdekkingsreis door met verschillende ingrediënten uit de natuur aan de slag te gaan. Je kunt namelijk heel
veel leuke proefjes doen met ingrediënten zoals rodekool, ei en kastanjes! Doe je mee?
De natuurkrant
Maak je eigen voorpagina van de krant! Dit gaan we niet doen op de computer maar we maken een hele speciale
krantenpagina. Namelijk van natuurlijke materialen! Wat zien we in de natuur waar we iets over kunnen vertellen?
Het verboden woord
Je teamgenoten het woord brandweer te laten raden, zonder het woord "vuur" te mogen gebruiken of politieagent zonder
het woord "boef". Hmm dat klinkt eenvoudig, maar is moeilijk dan je denkt!
Vulkaan eieren
Ooit wel eens een ei zien uitbarsten in heel veel verschillende kleuren? We verven een super kleurrijk ei, maar belangrijker
dan het eindresultaat is de weg er naar toe! Met behulp van baking soda, azijn en voedingskleurstof creëren we een
kleurexplosie op ons geverfde ei. Een prachtig gezicht, met een prachtig eindresultaat.
High tea estafette
We spelen allerlei leuke spellen die te maken hebben met een high tea. Bijvoorbeeld theepot vullen, suiker gooien en
theezakjes zoeken. Dit doen we in teams: wie is het beste high tea(m)?

