


BSO van Gentsingel
18 oktober t/m 22 oktober

Griezelig Gezellig - Kikkerdril en Schipkikkers
Hallo allemaal!

De herfstvakantie maken wij griezelig gezellig! Waar denk jij dan aan? Heksen,
spoken, monsters, tovenaars... We maken het niet té eng hoor, want we
houden het vooral ook heel erg gezellig. De BSO is omgetoverd tot spook-BSO.
Een lantaarn spooktocht georganiseerd door kinderen van BSO LTC
Keenenburg en moddermonsters zullen niet in ons programma ontbreken.
Dus bekijk ons activiteitenprogramma maar snel, trek je griezeloutfit uit de
kast en griezel gezellig met ons mee!

Kickergroetjes, Dana, Meike, Miriam en Sandra

Maandag 18 oktober
Spookhuis
Afgelopen weken hebben wij een spookhuis gebouwd. Het gaat ons
heel veel spannende en leuke momenten opleveren. Ben jij een spook
of misschien wel een heks?
Griezelige groenten
Wow! Wist jij dat groenten er zó griezelig uit kunnen zien? Maak het nu
zelf en eet het lekker op.
Griezelige hand
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 19 oktober
Moddermonsters
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken monsters! We
gebruiken natuurlijke materialen om onze figuren een gezicht, armen
en benen te geven. Echt heel leuk om te doen!
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!
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Spooktocht

16.00 uur
♬ Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje.. ♬ Zelf gemaakt, zelf gemaakt! ♪ En vanavond mag ik, en vanavond
mag ik… ♬ Laat op straat, laat op straat! ♫ Het is tijd om een giga mooie lampion te gaan maken! Eind
van de middag gaan wij met de lampionnen op spooktocht. Welke spoken komen wij onderweg tegen?

Woensdag 20 oktober
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!
Spinnenweb pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Ze zijn gemaakt van pompoen en hebben hierdoor de
kleur oranje. Wat voor spinnenweb bak jij ervan?
Pompoenontploffing
Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want dat zou wel een gigantische troep veroorzaken! We
doen een experiment wat wel verdacht veel lijkt op een ontploffing....!

Donderdag 21 oktober
Exotus Serpenti @ BSO BvG

10.00 uur - 11.00 uur
Luna komt langs met Foetsie de luipaardgekko, Key de regenboogboa, Hot Chilie de Chileense vogelspin
en Morgana de stierkikker. Kom meer over hen te weten en krijg de kans om een slang of gekko te aaien
of aan te raken. Alles kan en niets moet!
Magisch gloei zand
In het donker toch kunnen zien wat je bouwt van zand, dat kan toch niet? Vanaf vandaag wel! We
maken glow-in-the-dark zand. Doe jij ook mee? Dit wordt magisch...

Vrijdag 22 oktober
Grote groenige griezelige monster dans
Zing en dans maar mee! Echte grote groenige griezelige monsters, en we hebben het koud. Als de maan
schijnt, dansen wij in het rond. https://www.youtube.com/watch?v=6b4ySlTARAI
Schaduwspel
Wij maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te
schijnen. Welke griezelige vorm zou jij graag op de muur willen toveren?
Spookpizza
Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super en lekkere verse pizza, maar als je even niet oplet dan lijkt
het wel of er een paar spookjes...waaaah!!!! Kijk maar uit dat ze niet weg vliegen!

 


