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Activiteitenprogramma oktober
Wij organiseren in samenspraak met de kinderen een gevarieerd en uitdagend indoor en
outdoor activiteitenprogramma. Naast dit activiteitenprogramma worden er ook nog spontane
activiteiten aangeboden en is er genoeg ruimte voor vrij spel.

Thema Herfst

Stampen in droge plassen
Als het heel veel hee� geregend dan liggen er buiten vaak regenplassen. Het is z o
heerlijk om er in te stampen maar dat mag vaak niet. Maar wat nu als er droge
plassen z ijn? Mogen we daar dan wel in stampen?

Oh nee het regent!
Vallen er druppels uit de lucht? Daar kun je je tegen beschermen met een paraplu. Leuk
om er z elf eentje te maken!

Herfstboom van vloeipapier
We maken van de omtrek van onz e hand een boom en plakken daarna blaadjes erbij
van vloeipapier. Met de omtrek van onz e hand als stam, krijgen we z o een wel heel
bijz ondere boom.

Eikeldopjes memory
Ga op z oek naar eikeldopjes. Verf de binnenkant van de dopjes in verschillende
kleuren, draai z e om en speel een potje memory!

Vos kom uit je hol
Ben jij een angsthaas of durf jij de vos te roepen? Ren z o snel als je kunt terug naar
de rand van het bos z onder getikt te worden.

Herfstbladeren stempelen
Het is herfst! De bladeren vallen van de bomen en het mooie z omerweer maakt
plek voor de herfstachtige dagen. Heerlijke tijd om samen na een boswandeling te
knutselen.

Vier seiz oenenboom
Elk jaar kent vier seiz oenen: lente, z omer, herfst en winter. Er verandert veel aan een
boom per seiz oen! Door te schilderen leren wij het verschil tussen de seiz oenen op een
leuke manier!

Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze z ijn z elfs eetbaar. Maak z elf z o'n eetbaar
beestje!

Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te worden van het vrolijke gekwetter van
vogeltjes? Lok z e naar je tuin of balkon met dez e heerlijke vogelkoekjes!
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Uil van groente
Mmmm.. we eten verse stukjes groente in de vorm van een uil! Met een lekkere dipsaus
erbij. Wil jij ook een stukje proeven?

Egelbroodjes
Dez e schattige broodegeltjes z ijn om op te eten! En ook nog eens heel makkelijk te
maken, we kunnen ter decoratie sla gebruiken om gras na te bootsen maar dat hoe�
eigenlijk niet eens. Ze z ijn z o ook al heel leuk!

Kleefweb / plakweb
In de herfst z ien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt z e bijna overal
tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom
best eentje bewaren!

Herfstlichtje met bladeren
Het wordt 's avonds weer steeds vroeger donker. We gaan vandaag aan de slag om
gez ellige sfeerlichtjes te maken van bladeren om de donkere dagen wat op te fleuren.

Halloweenschmink
Laat je omtoveren met dez e schmink-ideetjes tot enge griez el of leuke pompoen.

Herfstkoekjes bakken
Herfstkoekjes z ijn leuk om te maken, lekker om te eten en z e z ien er ook nog eens heel
herfstig uit! Neem het recept maar mee naar huis en probeer z e daar ook een keer te
maken.

Spinnenwebben van vuilnisz akken
Als je dez e spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit
materiaal gee� een leuk e�ect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een
uitdagend werkje dus.

Herfstpoppetjes
We combineren het spelen in de natuur met creatief bez ig z ijn en we gaan
vervolgens ook nog eens een spel bedenken met onz e creaties. Heb je thuis nog
wat toiletrollen gespaard? Altijd welkom!

Pompon egeltjes
Het is herfst, het is koud en nat buiten. De egel begint bijna aan z ijn winterslaap. Zullen
we een warme vacht voor hem maken?

Maskers van bladeren
Gebruik bladeren van buiten om je eigen to�e 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!

 


