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Griezelig Gezellig - BSO Plonsjes en Orka's
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.
We krijgen reptielen op bezoek, we gaan het Kleurenmonster helpen, er wordt
voor ons een spooktocht georganiseerd door de oudere kinderen en we gaan
moddermonsters maken. Bekijk snel ons activiteitenprogramma, trek je
griezeloutfit uit de kast en griezel deze vakantie gezellig met ons mee!

Kickergroetjes,

Yanet, Iris en Jessica

Maandag 18 oktober
het Kleurenmonster - voorleespret
Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos,
bang en kalm tegelijk. Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van
een meisje probeert hij alle emoties die hij voelt een eigen plek te
geven. Help jij ook mee?
Monstermobiel
Griezelig of vriendelijk? Deze monster mobiel die we gaan maken ziet
er eigenlijk vooral heel erg leuk uit. Jij bepaalt zelf hoe eng je de
monsters maakt. O ja: we kunnen nog wel wat wc-rolletjes gebruiken!

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!
Lampion maken en 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?
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Woensdag 20 oktober
Vandaag is de opvang bij BSO het Lint.

Monsterlijke koekjes
Een grote wens van de koekenbakkers onder ons: koekjes bakken! Cacao, noten en bananen: allerlei
ingrediënten die uit het regenwoud komen. Wij gaan hier koekjes van bakken. En jij bepaald wat voor
figuur ze krijgen.
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!
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
Griezelig gezellige dieren op bezoek

11.15 uur - 12.00 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 gloeizand
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...
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?

Vrijdag 22 oktober
Grote groenige griezelige monsterdans
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
Griezelige groenten
Wow! Wist jij dat groenten er zó griezelig uit kunnen zien? Maak het nu zelf en eet het lekker op.

 


