
Griezelig Gezellig
18 oktober t/m 22 oktober

BSO De Batavieren

Hallo allemaal,

In de tijd rondom Halloween is er altijd aandacht voor griezelige dingen.
Waar denk jij dan aan? Heksen, spoken, vampiers, zombies....We maken
het niet té eng hoor, want we houden het vooral ook heel erg gezellig.
Halloween staat namelijk ook voor lachen en plezier. Dus bekijk ons
activiteitenprogramma maar snel en griezel gezellig met ons mee!

Groetjes, het team van de BSO.

Maandag 18 oktober
Griezelige hand ontdooien
Het is wel een hele griezelige hand die we gaan ontdooien: er zit
van alles in verstopt! We maken deze hand eerst zelf en proberen
een paar dagen later de spullen er weer uit te krijgen. Wat zal er
allemaal uit komen?

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

Spookjes werpen
We spelen een variant op het traditionele blikwerpen. Eerst
veranderen we een normale toiletrol in een spook en dan: spelen
maar!

Dinsdag 19 oktober
Griezelstokbroodjes
Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes schrikken.

Super spannend spookhuis
Dit zelfgebouwde spookhuis gaat ons heel veel spannende en
leuke momenten opleveren. Het duurt wel even voordat het
helemaal klaar is maar het wordt een geweldig project. Heb jij nog
een super eng idee?

Moddermonsters
Heerlijk, we gaan lekker kliederen met modder en maken
monsters! We gebruiken natuurlijke materialen om onze figuren
een gezicht, armen en benen te geven. Echt heel leuk om te doen!
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Wij gaan naar de Olmenhorst
Wij gaan appels plukken om daat vervolgens wat lekker van
te maken

Donderdag 21 oktober
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!!!!

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Wikkel elkaar in met toiletpapier.
Dit wordt echt lachen!

Magisch gloei zand
In het donker toch kunnen zien wat je bouwt van zand, dat kan
toch niet? Vanaf vandaag wel! We maken glow-in-the-dark zand.
Doe jij ook mee? Dit wordt magisch...

Naar het spookhuis
Wij gaan griezelen in het zelfgebouwden spookhuis bij de
Matilo. Dus trek je mooiste griezel/verkleed kostuum aan.

Vrijdag 22 oktober
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.

Spoken van kaasdoek
We maken griezelige spoken om de ruimte wat enger te maken.
Ze lijken net echt te zweven..!

Wormen in de modder
Kook spaghetti en gebruik het als wormen in de modder. Haal de
'wormen' met een pincet uit de modder. Griezelig leuk! Toch?

 


