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23 tot en met 27 oktober

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 23 oktober

Spel 4-12 jaar: Heksenketel-Spel
Hi Ha Heksenspel! Word jij een echte heks
tijdens deze spelletjes? 

Groenteskulls met een bloederig dipje
Wow! Wist jij dat groenten er zó griezelig uit
kunnen zien?

Proefje 4-12 jaar: Pompoenontploffing
Deze pompoen laten we niet echt ontploffen
want dat zou wel een gigantische troep
veroorzaken! We doen een experiment en dat
lijkt toch wel verdacht veel op een
ontploffing....

Dinsdag 24 oktober

Verrassings Uitstapje of Activiteit
Vandaag is het een verrassing wat we gaan doen
op de BSO , de pedagogisch medewerkers
bedenken zelf een leuke activiteit of uitstapje .
Van tevoren wordt u door de groepsleiding
geïnformeerd of u nog ergens rekening mee
dient te houden voor deze dag . Zijn jullie ook
zo benieuwd wat we gaan doen ? Nog even
afwachten dus !

Donderdag 26 oktober

Eten en drinken 4-12 jaar: Spookpizza
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!!!!

Sport en spel 4-12 jaar: Ratten en
Raven
Bij dit spel moet je goede schoenen aan. Je
moet namelijk heel hard kunnen rennen.
Ondertussen moet je ook nog heel goed kunnen
luisteren. Kortom een superspannend spel!

Creatief 4-12 jaar: Griezelig Halloween
schminken
Wil jij iedereen de stuipen op het lijf jagen met
een super eng geschminkt gezicht? Dat kan
hoor, want we hebben diverse griezelige
schmink ideetjes. Maar misschien vind je dat
wel niks en hou je het liever bij een
vriendelijke pompoen? Kan ook!


