
AKROS BSO De Tulp

Kruipers, sluipers en andere gluipers met een
snufje Halloween Tulp 1 en 2
Beste kinderen,

In dit programma duiken we de wereld in van insecten, kriebelbeestjes en andere

sluipers. We onderzoeken ze, maken ze na en gaan er van smullen. Nee, niet van

echte insecten! Maar van zelfgemaakte insecten!

Maak je eigen Freek Vonk Vlog.

Kriebelende groetjes van het BSO team!

Maandag 12 oktober

Kastanje slakken
We gebruiken alleen wat kastanjes, een satéprikker en klei. Hiermee maken we zelf slakken waarmee we

kunnen spelen.

Wormen in de modder
Kook spaghetti en gebruik het als wormen in de modder. Haal de 'wormen' (slierten spaghetti) met een

pincet uit de modder.
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Freek Vonk Vlog
'On-ge-loof-lijk! Kijk die vleugels!' We maken een echt filmdagboek net als Freek Vonk. Camera klaar?

Actie!

Op speeltuin bezoek.
Als het weer het toelaat gaan we naar een speeltuin of het Rembrantpark in.

Trek goeie schoenen aan

Dinsdag 13 oktober

Spinnennestjes
Spinnen worden geboren uit een ei. Heb jij deze wel eens gezien? We maken een griezelig echt-

uitziende variant van knutselmateriaal!

Speuren naar sporen
Als je goed om je heen kijkt kun je overal sporen van dieren tegenkomen. Samen trekken we de natuur

in en gaan we zien wat we allemaal kunnen ontdekken!

Kruipers kapen
Lukt het jouw team om meer voer te verzamelen met de vliegenmepper dan het andere team? Wie wint

dit spannende smokkelspel?

Kriebelende insecten
Mieren, lieveheersbeestjes, torretjes en misschien wel een spinnetje... We gaan ze van dichtbij bekijken.

Eigenlijk zijn ze helemaal niet eng, maar juist heel mooi! Tuur je mee?

Film Erik of het kleine insectenboek
Kinderen die het leuk vinden kunnen kijken naar de film Erik of het kleine insectenboek.

Woensdag 14 oktober
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Natuur speeltuin Plan West
Wij gaan op spinnentocht bij de Natuur speeltuin Plan West

Spinnennestjes
Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij deze wel eens gezien?

We maken een griezelig echt-uitziende variant van knutselmateriaal! Doe je mee?

Verkleed-raadselspel
Wie heeft wat aan? Kun je raden wat er veranderd is? We spelen een grappig spel dat we met de

hele groep kunnen spelen.

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!!!!

Donderdag 15 oktober

Kriebeldisco
Dans je een slag in de rondte tijdens deze coole kriebeldisco! We dansen op allerlei verschillende

insectenliedjes en doen beestachtig goede spelletjes!

Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken? Deze keer maken we buigbare kruipers!

Waar kies jij voor? Een rups, slang of worm?

Halloween party
Komen jullie ook verkleed we gaan er een griezelig dansfeest van maken.
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Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we eens gaan proeven. Nee, niet echt

natuurlijk maar als lekkere snack!

Spinnenweb pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je moet er alleen wel flink veel eten om een volle maag te

krijgen.

Vrijdag 16 oktober

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!

Dolfje Weerwolfje pannenkoek
Pannenkoeken bakken hebben jullie vast al eens gedaan.. Maar hebben jullie deze wel eens zo

spannend versierd als dit? We maken Dolfje Weerwolfje!

Brouw je eigen toverdrank
Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende kleuren limonade of vruchtensap. Week de

etiketten van lege flesjes en vul ze met jouw mengsel. Lekker griezelen...!

Toiletrol schaduwspel
We maken zelf een lichtprojector! Deze gebruik je om vormen met licht en schaduw op de muur te

schijnen. Welke vorm zou jij graag op de muur willen toveren?
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