
AKROS BSO Pionier

Herfst
Een compleet programma boordevol met losse herfst-activiteiten! Kies uit welke

jullie willen doen en plan de activiteiten in! Download de poster, print hem uit en

hang hem voor het raam. Hoera, het is herfst!

Maandag

Spinnetje waar ben je?
4-12 jaar
Net zoals een spin maken wij een web. We gaan het web alleen niet gebruiken om vliegen mee te vangen! Maar

gewoon ter decoratie.

Schaal van een blad
4-12 jaar
Wij gaan op zoek naar mooie bladeren en maken er een kommetje of een grote schaal van. We gebruiken

hiervoor klei!

Spinnetje spinnetje
4-12 jaar
Ben jij bang voor spinnen, of juist niet? Wij maken onze eigen spinnen! Deze zijn helemaal niet eng, maar juist

erg leuk. Je kunt kiezen uit twee manieren. Welke vind jij het leukste om te maken?

Dinsdag
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Snelle slome slakken
4-6 jaar
Deze slak maak je super snel! Even knippen, plakken en je slak op herfstblad kan ervandoor gaan!

Oh nee het regent!
4-6 jaar
Vallen er druppels uit de lucht? Daar kun je je tegen beschermen met een paraplu. Leuk om er zelf eentje te

maken!

Kunstzinnige herfstraampjes
4-8 jaar
We gebruiken blaadjes, versieren ze en hangen ze ten slotte in een mooi lijstje: die vrolijken het uitzicht op als

het wat grijzer weer is buiten!

Woensdag

Spinnenwebben van vuilniszakken
6-12 jaar
Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk

effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.

Scrapping met herfstkleuren
8-12 jaar
Scrapbooken is een hobby die is overgewaaid vanuit Amerika. Het staat voor een heel creatieve manier om

foto's in een album verwerken met volop leuke kleurtjes en papiertjes. Wij gaan geen fotoboek maken maar wel

de "scrap" techniek gebruiken en maken hiermee een mooie herfstcreatie!
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Aju paraplu!
8-12 jaar
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat! Wij maken onze eigen kleine parapluutjes door ronde blaadjes

vouwen en vast te plakken. Je kunt het parapluutje helaas niet voor de regen gebruiken, maar het staat wel erg

gezellig!

Lekker wandelen naar plan west

Donderdag

Herfstkoekjes bakken
4-12 jaar
Herfstkoekjes zijn leuk om te maken, lekker om te eten en ze zien er ook nog eens heel herfstig uit! Neem het

recept maar mee naar huis en probeer ze daar ook een keer te maken.

Champignonsoep
4-12 jaar
In de herfst groeien er veel paddenstoelen. Deze zijn niet allemaal eetbaar, gelukkig zijn er altijd champignons

verkrijgbaar en daar maken we vandaag een heerlijk soepje van. Dat doen we helemaal zelf, zonder zakjes of

pakjes.

Maskers van bladeren
Gebruik bladeren van buiten om je eigen toffe masker te maken. Knip je masker uit, plak de bladeren op en

versieren maar! Steel de show tijdens een feest met jouw eigen masker van bladeren!

Vrijdag
Naar Het landje ( Timmeren en bouwen)
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