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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 18 oktober

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

mummie, een heks, of.....

Spoken spoken en nog meer spoken
Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een eng spook, of juist een

schattig exemplaar?
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Candy castle
Op naar Candycastle om samen te klimmen en te klauteren.

Dinsdag 19 oktober

Waterige wormen
Oké, ze zien er onwijs smerig uit maar ze zijn echt eetbaar! Superleuk om te maken en hier iemand mee

voor de gek te houden. Kom je ze ook maken?

Bloederige spinnensoep
Dit is de enge variant van de klassieker ‘tomatensoep met balletjes’. Leuk en lekker voor jong en oud,

succes gegarandeerd! Bloedsoep met spinnen… Gelukkig veel lekkerder dan het klinkt!

Halloween disco.
Komen jullie ook naar ons griezelfeest? We gaan dansen en spelletjes spelen.

Trek je griezeligste outfit aan als je durft!!!!

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Speel het samen en verdien een

heksendiploma.

Woensdag 20 oktober

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!
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Columbusplein
Op het Columbusplein is een leuke speeltuin te vinden waar we kunnen klimmen en rennen.

Broodje afgehakte vinger
Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best heel spooky maar

natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit dus leer hoe je het maakt en houd

vervolgens thuis iemand voor de gek!

Donderdag 21 oktober

Mummie lichtjes
In een mum van tijd heb je een heel grappig lichtje gemaakt. Een mum? Ja een mummie! Wat we nodig

hebben zijn kleine glazen potjes. Heb je die thuis? Neem ze mee!

Vondelpark
We gaan spelen in de speeltuin van het vondelpark

Trek goeie schoenen aan en warme kleding.

Film
Om na het buiten spelen weer lekker op te warmen kunnen we aan het eind van de dag een film

opzetten

Vrijdag 22 oktober

Halloween Bingo
Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om

te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!
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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!

Heksenhoed werpen
Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier mee te gaan spelen! Hoe snel kun jij de

ringen om de heksenhoeden werpen?

Appel mummificeren
De Egyptenaren maakten mummie's met behulp van zout. Wij doen dat bij dit proefje met appels.

Oftewel: we veranderen stukjes appel in mini-mummies!
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