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Griezelig Gezellig - Walrussen en Froggies
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!

 Kom elke dag op de fiets. Weet dat er naast deze activiteiten altijd ruimte is
voor spontane acties op de dag.

Kickergroetjes, Adem en Freya

Maandag 18 oktober
De grappige griezelshow - kindertheater @ BSO het Lint

11.00 uur - 11.50 uur
Zwevende hoofden, rondvliegende ogen, monsters, vuur en rook... Deze
show 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!
Levend monsterkart
In welk monsterlijk team zit jij? 3, 2,1 GO!! Pak jij onderweg een rat voor
snelheid of een spin voor kracht? Wie komt als eerst over de finish? Ga
voor de winst!

Dinsdag 19 oktober
Heksensoep!
Heb jij weleens een heksensoep gebrouwen? Een groene soep die je
krachten geeft. Lekker en gezond, we maken 'm, de soep krijgt iedereen
na afloop van de spooktocht en het recept kun je mee naar huis
nemen.
Spooktocht
Vanmiddag om 16.00 uur wandelen de jongere kinderen van BSO
Plonsjes en Orka's met een lampion een spooktocht die wij voor hen
hebben bedacht. Welke route, spoken en opdrachten gaan wij
uitzetten?
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Woensdag 20 oktober
Vandaag is de opvang bij locatie het Lint.

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....!
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!

Donderdag 21 oktober
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!!!!
Multi Media Escape: Jack de Hacker
Kun jij al informatie opzoeken op het internet en ben je een goede speurder? Achterhaal dan de
verblijfplaats van Jack de Hacker en red de videogames!

Vrijdag 22 oktober
Grote groene 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
House of Styles - DOK Voorhof

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!

 


