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Herfst plezier
Het is herfst! De zomer is voorbij, en het wordt weer kouder. Daarom gaan we

leuke dingen doen om ons warm te houden. Wij hebben er zin in. Kom en doe

gezellig mee!

Maandag 18 oktober
Lava
Vandaag doen we veel met lava. Als eerste maken we een lekkere lava cake, waar de lava zo uit de cake

stroomt. Daarna moeten we overleven, want de vloer is lava!! Weet jij veilig aan de overkant te komen? En als

laatste gaan we nog even op een piratenschip spelen in de piraten speeltuin

Lavacake
Dit cakeje is heerlijk en op zich echt niet moeilijk om te maken. Het enige moeilijke is het inschatten van de

oventijd. Lukt het ons de chocolade lekker vloeibaar te houden?

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Piratenspeeltuin
Lekker klimmen en klauteren in de piratenspeeltuin

Dinsdag 19 oktober
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fruit en snoep
Het is een mooie dag om schedels te maken van fruit. Wat is de lekkerste schedel die jullie kunnen maken?

Daarna gaan we naar Candycastle.

Groenteskulls
Wow! Wist jij dat groenten er zó griezelig uit kunnen zien? Maak het nu zelf en eet het lekker op.

Candy Castle
Spelen en rennen in Candy Castle

Donderdag 21 oktober
Vandaag een spannende en sportieve dag. Dansen en eten, en daarna lekker sporten

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!

Zombiedans
Zing en dans maar mee! Wij zijn zombies, wij zijn heel erg oud. Echte zombies, en we hebben het koud. Wij zijn

zombies, we komen uit de grond. Als de maan schijnt, dansen wij in het rond.

Sportdag
Vandaag gaan we leuke sport en spel activiteiten doen. Zijn jullie klaar om veel te rennen?!
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