
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
Lunch: Griezelige broodjes knakworst

Vrijspelen
7.00-9.30

Fruit eten
9.30- 10.00

Schimmige schaduw tekenen
10.00-11.00
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!

Tafels dekken en lunchen
11.00-13.00
Vandaag eten we griezelige broodjes knakworst

Spookjes werpen
14.00-16.00
We spelen een variant op het traditionele blikwerpen. Eerst veranderen we een normale toiletrol in een spook en dan: spelen maar!

Griezelige hand ontdooien
16.00-17.00
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?

Dinsdag
Lunch: Griezel stokbroodjes
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Mee naar de zee
9.00-14.30
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!
http://www.meenaarzee.nl/
!!!!LET OP!!!!! Deze activiteit is alleen voor de 8+ kinderen en gaat op inschrijving er zijn maximaal 10 plekken beschikbaar

Vrijspelen
7.00-9.00

Fruit eten
9.30-10.00

Griezelstokbroodjes
10.00-11.00
Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes schrikken.

Tafels dekken en lunchen
11.00-13.00

Vliegende spoken
13.30-14.30
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?

Moddermonsters
15.00-16.00
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken monsters! We gebruiken natuurlijke materialen om onze �guren een
gezicht, armen en benen te geven. Echt heel leuk om te doen!

Woensdag
Deze dag mogen jullie zelf invullen met deze activiteiten

Ratten en raven
Bij dit spel moet je goede schoenen aan. Je moet namelijk héél hard kunnen rennen. Ondertussen moet je ook nog heel goed kunnen
luisteren. Kortom een superspannend spel!

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

Spinnenweb pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel �ink veel eten om een volle maag te krijgen! (Maar dat vinden
jullie vast niet zo erg)

Vleermuis pompoen
Een simpele pompoen omtoveren tot een spooky vleermuis? Dat is wat we gaan doen. We gaan de slag met zwarte verf en maken
spannende vleermuizen!

Donderdag
Lunch: Spookpizza
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Mee naar de zee
9.00-14.30
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!
http://www.meenaarzee.nl/
!!!!LET OP!!!!! Deze activiteit is alleen voor de 8+ kinderen en gaat op inschrijving er zijn maximaal 10 plekken beschikbaar

Vrij spelen
7.00-9.30

Fruit eten
9.30-10.00

Spookpizza
10.00-11.00
Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza, maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar
spookjes liggen in een bloederig bad....waaaah!!!!

Tafels dekken en Lunchen
11.00-13.00

Toiletpapier mummies
13.30-14.30
Wie maakt de beste mummie? Wikkel elkaar in met toiletpapier. Dit wordt echt lachen!

Heksenkoppie
15.30-16.30
Als je een leeg eierdoosje ziet denk je vast niet meteen aan een heksenhoofd. Toch is de eierdoos de basis voor ons knutselwerk. Heb
je thuis nog een lege eierdoos? Neem vooral mee! We maken er echte heksen van.

Vrijdag
Vandaag gaan jullie naar de Beestenboel
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