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BSO De Romeinen

Deze herfstvakantie staat in het teken van Halloween.... Griezel jij deze
vakantie met ons mee?

Maandag 24 oktober
Pannenkoek
Pannenkoeken hebben jullie vast al eens gegeten.. Maar
hebben jullie deze wel eens zo spannend versierd als dit?

Pompoen in de pan!
Pompoen in de pan en de soep is voor... JOU! Dit is een
ren-, gooi- en vangspel voor jong en oud. Tijd om in
beweging te komen griezels!

Monstermobiel
Griezelig of vriendelijk? Deze monstermobiel die we gaan
maken ziet er eigenlijk vooral heel erg leuk uit. Jij bepaalt
zelf hoe eng je de monsters maakt. O ja: we kunnen nog
wel wat wc-rolletjes gebruiken!

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

zombie dans oefenen
We gaan onze dans vast oefenen zodat we donderdag
allemaal mee kunnen dansen!

Dinsdag 25 oktober
Toiletpapier mummies
Welk team maakt de beste en snelste mummie?
Wedstrijdje...dit wordt echt lachen!

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

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?
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Halloween jell-o taart maken
Wat voor griezeligs vind jij allemaal terug in je jell-o taart?

Donderdag 27 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.

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?

Halloweenschmink
Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge
griezel of leuke pompoen.

Boooooonaan!
Boooooo! Spookjes gemaakt van bananen op een stokje.
Lekker zijn ze! Help je mee om ze te maken? Je moet wel
geduld hebben hoor: de spookjes moeten in de vriezer!

Gebroken vingers
Grrrrr.......Wij maken vingers! Afgehakte vingers wel te
verstaan. Kun jij ze zo echt mogelijk te maken?

Halloween deur versieren
We gaan onze deur versieren in het thema van Halloween.
Welk ontwerp bedenk jij? Een spook, een mummie, een
heks, of.....

Vrijdag 28 oktober
Maak je eigen heksenschoenen
Heb je nog oude schoenen liggen thuis? Neem ze mee want
wij gaan er iets heel leuks mee doen! We maken er
heksenschoenen van.. Door ze op te pimpen met slechts een
paar materialen krijgen ze een hele andere look!
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Spinnennestjes
Spinnen worden geboren uit een ei. Uit de eieren komen kleine spinnetjes. Heb jij
deze wel eens gezien? We maken een griezelig echt-uitziende variant van
knutselmateriaal! Doe je mee?

Mjammie mummies
Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker.
Kies degene die jij wilt maken en eet het lekker op.

 


