
Griezelig Gezellig
Hallo allemaal,

In de tijd rondom Halloween is er altijd aandacht voor griezelige dingen. Waar denk jij dan aan? Heksen, spoken, vampiers,
zombies....We maken het niet té eng hoor, want we houden het vooral ook heel erg gezellig. Halloween staat namelijk ook voor lachen
en plezier. Dus bekijk ons activiteitenprogramma maar snel en griezel gezellig met ons mee!

Groetjes, het team van de BSO.

Maandag
Plaswijckpark
Heb jij ook zin om te komen griezelen? Plaswijckpark is helemaal in Halloween thema. Bekijk de spoken, heksen en
pompoenen door heel het park! Maak tijdens de herfstvakantie leuke Halloween knutsels, ontdek griezeldieren en maak je
eigen heksenbezem!
Om 0930u vertrekken wij vanuit Harga en uiterlijk 17:00u verwachten wij terug te zijn.

Dinsdag
Naar de bioscoop
Wie gaat er gezellig met ons mee naar de �lm?
Graag voor 09:30u aanwezig zijn omdat wij op tijd willen vertrekken naar de bioscoop.

Griezelige hand maken
Het is wel een hele griezelige hand die we gaan ontdooien: er zit van alles in verstopt! We maken deze hand eerst zelf en
proberen een paar dagen later de spullen er weer uit te krijgen. Wat zal er allemaal uit komen?

Spookjes werpen
We spelen een variant op het traditionele blikwerpen. Eerst veranderen we een normale toiletrol in een spook en dan:
spelen maar!

Woensdag
Ochtendje Klauterwoud
's Ochtends gaan wij naar het Klauterwoud.
Graag voor 09:30u aanwezig vanwege het uitstapje

Halloween pompoen
Een uitgeholde pompoen hoort bij Halloween. Het is supergaaf om er enge gezichten in te maken. Als het donker is en het
kaarsje brand, valt dit extra op!
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Pompoensoep maken
Met slechts een paar ingrediënten maken we deze lekkere en gezonde pompoensoep.

Schimmige schaduw tekenen
Schimmige schaduwen horen bij Halloween, toch?! Wij gaan hier iets mee doen! We nemen ons speelgoed, de potloden en
het tekenpapier mee naar buiten en zetten ons speelgoed zo neer dat er een schaduw ontstaat op ons papier. Dit tekenen
we na!

Donderdag
Mee naar Zee!
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar ontdekken tijdens de expeditie het prachtige gebied van Nationaal Park Hollandse
Duinen. Tijdens deze dagvullende beleving gaan zij de zee en de duinen vooral zelf ervaren, voelen en ontdekken.
Het programma* staat in het teken van ‘Overleven in de natuur’. Kinderen speuren bijvoorbeeld naar diersporen en
leren welke planten je zou kunnen eten. Ook ontdekken ze hoe de duinen ons water zuiveren en bouwen ze een
eigen onderdak. Heel misschien zien ze wel een hert of een vos!
De kinderen vanaf 8 jaar die mee gaan moeten om 08:30u aanwezig zijn. Wees op tijd, de Komkids busjes komen
ons ophalen.

Griezelige hand ontdooien
Het is wel een hele griezelige hand die we gaan ontdooien: er zit van alles in verstopt! Wat zal er allemaal uit komen?

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..

Halloween Bingo
Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed
opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!

Vliegende spoken
De spoken vliegen door de lucht tijdens dit proefje. En het leuke is dat we het heel vaak kunnen herhalen. Zie jij ze ook
vliegen?

Vrijdag
Uitstapje naar de Beestenboel
In de ochtend gaan wij klimmen en klauteren bij de Beestenboel.
Graag voor 09:30u aanwezig op Harga.

Mummie lichtjes
In een mum van tijd heb je een heel grappig lichtje gemaakt. Een mum? Ja een mummie! Wat we nodig hebben zijn kleine
glazen potjes. Heb je die thuis? Neem ze mee!

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!
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