


BSO Oranje Nassauplein
18 oktober t/m 22 oktober

Griezelig Gezellig - Baluga's en Sharks
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 deze
herfstvakantie niet té eng hoor, want we houden het vooral ook heel erg
gezellig. Dus bekijk ons activiteitenprogramma maar snel en griezel gezellig
met ons mee! Kom elke dag op de fiets. Weet dat er naast deze activiteiten
altijd ruimte is voor spontane acties op de dag. Jij wordt op jouw
opvangdag(en) op de locatie DTB verwacht.

Kickergroetjes,

Anita, Esmee, Freya, Sem en Inge

Maandag 18 oktober
Vandaag zijn wij gezellig de hele dag bij BSO het Lint in Den Hoorn. Hier fietsen
wij samen naar toe. Zorg dat je uiterlijk om 08.30 uur bij DTB bent. Ben je later?
Kom dan direct naar het Lint. Om 17.30 uur zijn wij terug op de locatie.

De grappige griezelshow @ BSO het Lint

10.30 uur - 11.20 uur
Zwevende hoofden, rondvliegende ogen, monsters, vuur en rook......
...deze show met zit vol griezelen met een knipoog. Goochelaar Wil
Wonder neemt je mee op een spannend avontuur waarin
verwondering, kippenvel en een lach hand in hand samen gaan.
Misschien word jij wel gevraagd om op het podium te helpen? Durf jij
het aan? Kom in je griezeligste griezel outfit naar deze voorstelling om
de sfeer helemaal compleet te maken!
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!!!!
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Dinsdag 19 oktober
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!
Weerwolven & vampieren @ Wilhelminapark Rijswijk
Op naar het Wilhelminapark waar de groep weerwolven de strijd aan gaan met de vampieren.

Woensdag 20 oktober
Heksensoep!
Heb jij weleens heksensoep gebrouwen? Een groene soep die je krachten geeft. Lekker en gezond, wij
maken hem! Na afloop van de spooktocht staat er voor iedereen een kommetje klaar. Althans voor wie
durft.... Het recept kun je mee naar huis nemen.
Spooktocht
Voor de 6-8 jaar groepen van het Lint (Vissticks, Salamander en Barracuda's) gaan wij een spooktocht
uitzetten. Welke route kiezen wij, wat voor spannende elementen en opdrachten gaan wij in de
spooktocht stoppen? Dat wordt griezelig leuk!

Donderdag 21 oktober
Zwerkbal
Zwerkbal is een stoere en magische sport, bekend van Harry Potter. Wist jij dat je dit ook in het echt
kunt spelen? Spring op je bezem en doe mee!
Griezelstokbroodjes bij het kampvuur
Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes schrikken. Wie weet er een spookverhaal bij het
kampvuur, doen we de zombiedans, spelen we knipoogje of gaan we een potje Weerwolven?

Vrijdag 22 oktober
Hartige pompoentaart
Deze keer gaan wij geen pompoenen uithollen en voorzien van enge gezichten om monsters weg te
jagen. Wij gaan deze prachtige vrucht gebruiken voor een overheerlijke taart.
House of Styles - DOK Delft

15.00 uur - 16.00 uur
Zie jij de wereld ondersteboven? Of draai jij straks als een malle over de dansvloer? Daag jezelf uit en
leer de coolste moves tijdens de Breaking workshop. Met Breaking music van T-bone van House of
Styles!

 


