
Herfstvakantie
Maandag 19 oktober

Apenkooien
Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te
doen. Leef je lekker uit!

Herfstyoga
Na het apenkooien gaan we heerlijk ontspannen. Het is zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij komen helemaal tot
rust met deze herfstyoga! Na al dat sporten hebben we vast honger gekregen. Daarom eten we tijdens de lunch heerlijke
wraps.

Herfstboom stempelen met duplo
Normaal bouwen we met duplo, maar nu mag je ermee stempelen. Stempel een herfstboom in herfstachtige kleuren!

Dinsdag 20 oktober
Scavenger Hunt: Herfstzoektocht
In de herfst zie je niet alleen dat de bladeren verkleuren maar je ziet nog veel meer veranderen in de natuur. Ga mee
en vindt alles bij deze 'hunt'.

Spinnenweb van zout
Als onze buik vol zit van de broodjes gezond, kunnen we er weer tegenaan. 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.

Woensdag 21 oktober
Egeltjes van klei
We gaan een egeltje van klei maken en met sateprikkers maken we de egel helemaal af.

Bingo herfst
Na de lunch spelen we een potje bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema herfst. Spannend hoor!
Wie heeft er als eerste zijn kaart vol en gaat er met een prijs vandoor?
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Donderdag 22 oktober
Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden. Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes
kunnen hier heerlijk van genieten!

Oh nee het regent!
Vallen er druppels uit de lucht? Daar kun je je tegen beschermen met een paraplu. Leuk om er zelf eentje te maken! Geen
zin om te knutselen of ben je al klaar? Dan hebben we jou hulp nodig om heerlijke verse soep te maken die we tijdens de
lunch op gaan eten.

Voetbal
We spelen een potje voetbal. Doe je mee?

Tre�ende trefbalspellen
Vind jij trefbal ook zo'n leuk spel? Wij hebben hier veel verschillende varianten van uitgeschreven! De keuze is reuze.

Vrijdag 23 oktober
Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze zijn zelfs eetbaar. Maak zelf zo'n eetbaar beestje!

Broekpolder
We gaan op uitstapje naar de Broekpolder in Vlaardingen waar we gaan picknicken en spelen in de speeltuin. Speur
mee naar allerlei materialen uit de natuur waar we bij terugkomst op Het Mirakel mee gaan knutselen!

Herfst bladertekeningen
Bladeren in alle soorten, vormen en kleuren; je kunt er van alles van maken. Laat je fantasie de vrije loop en maak
creatieve werkjes.
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