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Happy Halloween

Hallo allemaal,

Happy Halloween allemaal! Ieder jaar op 31 oktober is het Halloween. Halloween

is een uit de Verenigde Staten overgewaaide griezel-feestdag. Daar gaan

kinderen verkleed in een Halloweenkostuum langs de deuren van met

pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze

snoepgoed krijgen. Halloween wordt in Nederland ook steeds bekender. Het

thema griezelen is toch ook gewoon heel erg leuk? Wij worden er in ieder geval

best wel happy van! Lees snel het programma door en huiver mee.....

Griezelige groeten,

Het team van de BSO.

Maandag

Tropen museum

We gaan met de kinderen naar het tropen museum. Daar gaan wij een speurtocht doen, opzoek naar

allerlei dieren die mee moeten naar een verjaardag feestje. Het cadeau wat wij mee moeten nemen voor

de jarige zal in het teken staan van Halloween.

Halloween deur versieren

We gaan onze deur versieren met allemaal griezelige bladeren. Jij mag zelf kiezen hoe je hem

maakt, met grote tanden of grote ogen.. noem maar op.
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Dinsdag

Sportdag

Vandaag gaan we beginnen met sportactiviteiten op Balboaplein. Wij zullen verschillende

sportactiviteiten doen, waarbij wij roteren van onderdeel.

Halloween spooky huis

Vandaag maken we een eng huis. Wat is er bij jouw huis achter de luikjes te zien? Een spook, zwarte

kat of een spinnenweb met spin? Je mag het zo eng maken als je zelf durft!

Donderdag

Amsterdamse bos

Vandaag gaan wij lekker naar het griezelige Amsterdamse bos. Wij zullen daar het kabouterpad lopen

en tijdens het lopen zullen wij opzoek gaan naar kleine griezelige beestjes.

Vliegende spoken

De spoken vliegen door de lucht tijdens dit proefje. En het leuke is dat we het heel vaak kunnen

herhalen. Zie jij ze ook vliegen?
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