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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
Pompoenen beschilderen
Uitgehold met een lichtje er in zijn pompoenen echt
prachtig, maar beschilderen is ook geweldig! Welk ontwerp
maak jij?

Griezelblikken gooispel
Dit griezelblikken gooispel is een leuke, eenvoudige knutsel-
en spelactiviteit ineen. Je hebt er wel een flink aantal lege
conservenblikken voor nodig, dus spaar je mee?

Smakelijke slangen
Slangen die er smakelijk uitzien? Dat zul je niet zo snel zien.
Maar deze slangen zien er wel érg lekker uit. We maken ze
van pizzadeeg. Doe je mee?

Dinsdag 19 oktober
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!

In de rol van Harry Potter
Harry Potter, de tovenaarsleerling van Zweinstein zit op
school samen met zijn vrienden Ron Wemel en Hermelien
Griffel. Maak van een wc-rolletje je eigen Harry Potter en
zijn vrienden.
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Jachtseizoen
Het Jachtseizoen is geopend! Kan jij lang genoeg uit handen
blijven van je achtervolgers? Of kies je juist voor het vangen
en weten jullie samen de ontsnapte boef op tijd in te
sluiten?

Donderdag 21 oktober
Spookhuis bouwen
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?

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!

 


