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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

Halloween deur versieren

We gaan onze deur versieren in het thema van Halloween. Welk ontwerp bedenk jij? Een spook, een

mummie, een heks, of.....

THIS IS HOLLAND

Kriebels in je buik.... we gaan een vliegreis maken boven holland
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Dinsdag

Akros sportdag op het Balboaplein.

Hangende vleermuizen

Ben je bang van vleermuizen? Van deze vast niet! We maken ze van wc-rolletjes en ze zien er heel erg

grappig uit.

Woensdag

Vleermuizen van eierdozen

Wil je een ruimte een beetje scary aankleden? Zelfgemaakte vleermuizen ophangen is dan wel een cool

idee. Heb je thuis nog een lege eierdoos neem die dan mee. Kunnen we prima gebruiken!

Wij gaan gezonde heksesoep koken.

In het begin acht poten van een spin. brandnetels en vleermuizenpoep Simsalabim Gezonde

Heksensoeop

Griezelblikken gooispel

Dit griezelblikken gooispel is een leuke, eenvoudige knutsel- en spelactiviteit ineen. Je hebt er wel

een flink aantal lege conservenblikken voor nodig, dus spaar je mee?

Donderdag
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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?

Amsterdamse Bos

Op griezeljacht in het Amsterdamse bos. Enge beestjes, heksenkruide, Bij de geitenboerderij gaan we

kijken of geitjes ook heksenkaas maken

Vrijdag

Denkbeeldig doorgeven

Ben jij theatraal? Doe dan mee met dit leuke toneelspelletje. Laat je fantasie spreken!

Kleefweb / plakweb

In de herfst zien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt ze bijna overal tegen, wist je

dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom best eentje bewaren!

Halloween geluidenspel

Hoor je dat ? Wat een rare geluiden. Help je mee zoeken waar ze vandaan komen
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