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Griezelig Gezellig - Barracuda's, Salamanders en
Vissticks
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 spooktocht, de grappige griezelshow en uilenballen pluizen 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,

Esther, Laila, Leo, Sandra, Thanee en Gert-Jan

Maandag 18 oktober
De grappige griezelschow - Kindershow het Lint
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!
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...
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Dinsdag 19 oktober
Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een
heksendiploma.
Enge paprika's
We maken een paprika deze keer extra spannend! We snijden er gezichten uit en vullen ze met rijst of
spaghetti. Lekker én angstaanjagend!

Woensdag 20 oktober
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!
Griezelig schimmenspel
Knip de schimmige figuren uit en bedenk samen een schimmenspel. Komt dat zien! Licht uit. Spot aan!

Donderdag 21 oktober
Braakballen uitpluizen
Uilen slikken hun prooi vaak in zijn geheel in. Als je ze uit elkaar peutert, weet je precies wat uilen eten.
Door uilenballen uit te pluizen kom je te weten wat een uil allemaal eet. Het is een schat aan o.a. kleine
botjes, schedeltjes, veren, haren en nageltjes. Deze uilenballen kunnen o.a. van de wilde Bosuil zijn.
Elke uilenbal is uniek, de inhoud kan verschillen. Wat vind jij?
Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen! Maak je eigen
monsterfamilie!

Vrijdag 22 oktober
Hi ha heksensoep!
Vanmorgen bereiden wij een groene soep die je krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm als
afsluiting voor de spooktocht vanmiddag. Het recept mag je mee naar huis nemen.
Spooktocht
Vanmiddag om 16.00 uur wandelen de jongere kinderen met een lampion een spooktocht die wij voor
hen hebben bedacht. Welke route, spoken en opdrachten gaan wij uitzetten?

 


