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Het regent blaadjes
Een compleet programma boordevol met losse herfst-activiteiten! Daarnaast ook

een Oer-Hollands spellen dag, Hoera, het is herfst!

Maandag 18 oktober
Candy Castle
Candy Castle in Amsterdam-West is wel een heel bijzonder indoor speelparadijs! Het is gevestigd in een

gerestaureerde, monumentale kerk. Dat ziet er indrukwekkend uit: de combinatie van de oude kerk met de

moderne speeltoestellen.

Herfstlampion
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen, maar ook neerzetten als sfeervol

windlicht.

Fruitspiesjes
Gezond, lekker en gezellig! We maken heerlijke fruitspiesjes

Dinsdag 19 oktober
Dadeltaart maken
Lekker en gezond. Steek je handen uit de mouwen want we maken een dadeltaart!

Doe de robot move/sport
Kun jij bewegen of dansen als een robot? Programmeer jezelf en doe alsof je robo-armen en robo-benen hebt.

Doe mee met de robot move! We gaan daarna sport en spellen als een robot.

Wraps maken
Van dansen en sporten krijg je honger, we maken samen lekkere wraps!

Woensdag 20 oktober
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Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens

een van deze gezonde varianten!

Kleurrijke herfst: bladeren verven
Lekker naar buiten, bladeren zoeken. Welk blad is het grootst/kleinst? En wat voor kleuren hebben de

bladeren? Misschien kunnen wij ze nog wel veel kleurrijker maken.

Herfstboom stempelen
In de herfst veranderen de kleuren van de bladeren. Wij stempelen een herfstboom vol met mooie kleuren.

Welke kleuren ga jij gebruiken? Oranje, bruin, rood of geel?

Donderdag 21 oktober
Fruitrobot
Bliep bliep! Ik ben een robot en ik ben supergezond..! Al mijn onderdelen zijn gemaakt van fruit. En jullie hebben

mij ontworpen. Robo-tastisch!

Oud Hollandse spelletjes
Oud Hollandse spelletjes, wie is er niet groot mee geworden? Hoe vaak hebben we als kind niet oud Hollandse

spelletjes op kinderfeestjes gehad. Ouders die hele parcours met zaklopen, eierlopen en spijkerpoepen hadden

uitgezet. Super leuk, die spelletjes van vroeger!

Pokéball met een Pokémon
Bij pokémons horen natuurlijk pokéballs. Wij maken onze eigen pokéball met eigen pokémon erin! Welke

Pokémon kies jij?

Vrijdag 22 oktober
Monkey platter
Heb je wel eens gehoord van een monkey platter? Dit is een groot bord gevuld met allerlei gezond eten. Proef

je mee?

Natuurkapsels
We maken zelf kapsels door bladeren en ander natuurlijk materiaal op de hoofden van het uitgekozen poppetje

te plakken!

Herfstboom van vloeipapier
We maken van de omtrek van onze hand een boom en plakken daarna blaadjes erbij van vloeipapier. Met de

omtrek van onze hand als stam, krijgen we zo een wel heel bijzondere boom.
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