
Herfstvakantie Dok010, Dokwrk, MaastuinKids en Willibrordus
Tijdens de herfstvakantie maken we er weer een feest van voor de kinderen van Dok010, Dokwrk, MaastuinKids en Willibrordus. Onze
activiteiten zullen in het teken staan van de herfst en van Halloween. Dagelijks doen wij actieve spelletjes, maken we iets lekker voor
de lunch en knutselen we iets om mee naar huis te nemen. Hiervoor moeten we vaak eerst nog op pad.

Maandag 18 oktober
Halloween maandag
Is het volle maan...? Vandaag staan alle activiteiten in het teken van Halloween. Trek je griezelige kleding aan en kom naar de BSO!
We gooien de heupen los tijdens de zombiedans. We eten echte Halloweentaart als lunch. Maar die gaan we natuurlijk eerst zelf
maken. Daarna knutselen echte enge spoken. Leuk om je ouders te laten schrikken... BOE!

Zombiedans
Zing en dans maar mee! Wij zijn zombies, wij zijn heel erg oud. Echte zombies, en we hebben het koud. Wij zijn zombies, we komen uit
de grond. Als de maan schijnt, dansen wij in het rond.

Hartige pompoentaart
Hartige taart.. Mmm! De naam klinkt al super lekker. Hartige taart is een taart die je als gerecht kun eten, in plaats van als toetje.

Spoken spoken en nog meer spoken
Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een eng spook, of juist een schattig exemplaar?

Dinsdag 19 oktober
Survival dinsdag
Ken je expeditie Robinson? Test je survival skills op dinsdag! Zorg dat je goed geslapen hebt en trek je sportschoenen aan. Trek
kleding aan dat vies mag worden (en neem eventueel een extra setje kleding mee). Wie is de Robinson van Komkids?

Expeditie Robinson
Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle eigenschappen
bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.

Oranje soep
De kleur van ons Koningshuis: oranje! Dit wordt een heerlijk soepje. Met slechts een paar ingrediënten maken we deze lekkere en
gezonde pompoensoep.

Codewiel
Maak dit to�e codewiel en leer hoe je hiermee geheimschrift maakt! Leuk om een geheim bericht naar een vriend of vriendin te
sturen.
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Woensdag 20 oktober
Regenboog woensdag
Kleur, kleur en nog meer kleur! Vandaag doen we alles in regenboogkleuren. Een color run, oranje pannenkoeken en vrolijke
bruisballen. We maken de handen handen vies, maar 's avonds kun je lekker in bad met je eigen bruisbal. Draag deze dag kleding dat
vies mag worden (en neem eventueel een extra setje kleding mee).

Colour run
Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we kleurenpoeder maken. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en het parcours rond
te rennen!

Pompoen pannenkoekjes
Hou jij ook zo van pannenkoeken? En lust je pompoen? We gaan dit combineren, namelijk om de lekkerste pompoenpannenkoeken
te maken, doe gezellig mee!

Bruisende Ballen
Veel producten die we in de winkel kopen bestaan uit een mengsel van verschillende sto�en. Al die sto�en, die we ingrediënten
noemen, hebben een functie. Dat zie je als je zelf een bruisbal gaat maken.

Donderdag 21 oktober
Spannende donderdag
Donderdag wordt een spannende dag: maak je eigen enge sinaasappelsnack, we blazen een pompoen op én gaan een gevecht aan
met Pokémon. Maar dan moeten we die wel eerst vinden.

Gevulde sinaasappels voor Halloween
We hollen deze keer geen pompoen maar een sinaasappel uit! Vervolgens vullen we hem met fruit en zo hebben we een heerlijke
enge snack!

Pompoenontplo�ng
Deze pompoen laten we niet echt ontplo�en want dat zou wel een gigantische troep veroorzaken! We doen een experiment en dat
lijkt toch wel verdacht veel op een ontplo�ng....

Real Life Pokémon Go
Word een echte Pokémon trainer! Zoek zoveel mogelijk Pokémon, help ze te evolueren om ieder gevecht te kunnen winnen!

Vrijdag 22 Oktober
Herfstdag vrijdag
Vrijdag staat in het teken van de herfst! We gaan op zoek naar herfstige spullen voor onze herfsttafel. Thee hoort echt bij de herfst,
dus maken onze eigen High Tea. Dat wordt smullen!

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)?

High tea party
Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Wij geven de lekkerste én leukste tips om jouw high-tea tot een
groot succes te maken!

Herfsttafel inspiratie
Ga mee naar buiten en zoek naar mooie herfstspullen. Heb je thuis nog dennenappels, kastanjes of andere dingen die je wilt
gebruiken? Neem ze mee!
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