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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
Met de kinderen griezelactiviteiten doen

Halloween deur versieren

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

mummie, een heks, of.....
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Broodje afgehakte vingers

Heb jij ook zin in broodje vingers? Schuif bij ons aan, dan eten wij dit vandaag voor de lunch!

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?

Dinsdag
Sportdag met Ludios
De kinderen kunnen op het plein verschillende sportactiviteiten doen

Sporten met de kinderen

Een uitgebreide sportevenement die verzorgt wordt door Ludios. De kinderen kunnen op het

schoolplein deelnemen aan diverse sportspelletjes.

Vergeet jouw sportkleding niet!

Halloween potten

Op glazen potten maken we met watervaste stift, griezelige taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je

een halloween lantaarntje.

Woensdag
Op de groep genieten van Halloween activiteiten
Met de kinderen een enge griezelige skelet maken en griezel stokbroodjes maken en eten.
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Griezelstokbroodjes

Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes schrikken.

Een griezelig skelet

Wattenstaafjes lijken best een beetje op witte botjes, vind je niet? Wij gaan ze dan ook gebruiken voor

het maken van skeletten. Superleuk om te doen. Maak jij er ook eentje?

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?

Donderdag
Halloween bingospel, mummies maken van toilet papier en pompoenen knutselen.
Kom vooral eng verkleed naar de Bso!

Onze eigen mummies maken

De kinderen maken hun mummies van toilet papier en kunnen hun zelf ook omtoveren in een mummie.

De sfeer is feestelijk, dus kom verkleed als een enge griezel!

Halloween Bingospel op de Bso

Tijd voor Bingo! De kinderen doen mee met onze zelfgemaakte Halloween Bingo!

Kom eng verkleed naar de Bso!!!

Halloween Pompoenen maken

Tijdens Halloween kunnen de pompoenen niet ontbreken, daarom gaan wij samen met de kinderen het

vandaag knutselen.

Vrijdag
Op de Bso spookkastelen maken en doe mee aan de Halloween kennisquiz
Wat weet jij over monsters?

Spookkastelen vol met spoken maken van papier.

Iedereen maakt zijn eigen kasteel die bewoont is door spoken.

Halloween Quiz

Wat weten de kinderen nou echt over monsters en griezels, wij gaan dat vandaag ontdekken met de

Griezelquizzzzz!!!

Halloween Origins!

Iedereen kent Halloween wel, maar weten wij ook waar het vandaan komt?Wij gaan samen met de

kinderen met behulp van het Digibord, een kijkje nemen naar de oorsprong van deze feestdag.

 

AKROS BSO Joop Westerweel

Halloweenweek Jww 1 en 2

21 oktober t/m 25 oktober


