
Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober

BSO De Romeinen

Hallo allemaal,

Deze week gaan wij op griezelavontuur! Wij maken een cool spookhuis en
knutselen de griezeligste pompoenen! Ben jij meer van het bakken? Ook
voor jou hebben wij de leukste bakactiviteiten in petto!

Dit wordt echt lachen!!

Maandag 18 oktober
Verrassingsuitje!
Vandaag hebben wij een verrassingsuitje! Wij hebben er zin in! Jij
ook?

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.

Clowns cupcakes
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Vervolgens
maken we er clowns van. Te grappig om op te eten?

Dinsdag 19 oktober
Spookhuis
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!

Oogballensoep
Brrrr oogballensoep! Helemaal klaar voor Halloween met deze
angstaanjagende (maar gelukkig wel heel lekker en gezonde)
oogballensoep. Je kunt de oogballen op verschillende manier
maken, zodat het niet in de soep loopt.

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!
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Donderdag 20 oktober
Verrassingsuitje
Vandaag hebben wij een verrassingsuitje! Wij hebben er zin in! Jij
ook?

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

Griezel potten
Op glazen potten maken we met watervaste stift, griezelige
taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween
lantaarntje.

Vrijdag 22 oktober
Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen
kunnen komen! Maak je eigen monsterfamilie!

Groenteskelet
Een skelet opeten klinkt natuurlijk totaal niet lekker! Maar in dit
geval valt het enorm mee. We maken een heel gezonde hap klaar
in de vorm van een skelet en leren er ook nog eens van alles over.
Wie durft 'm op te eten?!

Voice tikkertje
Heb jij de langste adem?! Dan is dit tikspel een eitje voor jou!

 


