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Herfst
De herfst komt eraan en binnen dit thema gaan we allemaal leuke dingen doen! 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.

Herfst Natuurkennistocht
Test je kennis over de natuur en doe mee met dez e leerz ame en leuke speurtocht.

Eikeltjes van donuts
Van een klein stukje donut en een stukje pretz el maak je een z oet eetbaar eikeltje. Super
lekkere kleine snack.

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?

Borduren op bladeren
We behandelen de natuur met liefde, maar kunnen ook de liefde doorgeven met
behulp van de natuur. We maken harten van blaadjes met een lieve boodschap erbij!

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

Spinnenweb van z out
Dit is écht heel cool! We maken z elf een spinnenweb met witte lijm, op z wart papier en
strooien er z out overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het z elfs een kleurtje en glitters
geven.

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!

Spinnenkoekjes
Wil jij een spinnenkoekje? Of vind je het veeeel te eng? Nee toch? We gaan z e namelijk
z elf maken! Kies degene uit die jou het lekkerst lijkt.

Aju paraplu!
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat! Wij maken onz e eigen kleine
parapluutjes. Je kunt het parapluutje helaas niet voor de regen gebruiken, maar het
staat wel erg gez ellig!

Scavenger Hunt: Herfstz oektocht
In de herfst z ie je niet alleen dat de bladeren verkleuren maar je z iet nog veel meer
veranderen in de natuur. Kun jij alles vinden bij dez e 'hunt'?
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Bomen blaz en
Kun jij een boom (omver) blaz en? Probeer het maar met verf te doen. Daarna de
blaadjes erop plakken. Een wel heel andere techniek van een boom schilderen dan dat
je normaal doet maar wel erg leuk en niet moeilijk!

Herfstyoga
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is z o lekker om af en toe tot rust te
komen. Wij komen helemaal tot rust met dez e herfstyoga!

Kruiwagen races
Tijd voor een kruiwagen race! We racen niet met echte kruiwagens, maar z ijn z elf de
kruiwagens. Sta jij ook aan de start?

Halloween Bingo
Wie hee� als eerste z ijn griez elige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij
misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij
BINGO!

Kleurenraam in de natuur
Lukt het jou om dez elfde kleuren te vinden als die op jouw regenbooglijst staan? We
gaan de natuur in!

Regenrace!
We spelen een estafette waarbij we ons kleden tegen een flinke regenbui. Klaar? Rennen
maar!

Vliegende vleermuis
Kijk daar! Er vliegt een vleermuis door de BSO! Dit kleine vliegende z oogdiertje z et je
raz endsnel in elkaar.

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.

Spinnenweb pannenkoekjes
Dez e pannenkoekjes z ijn toch griez elig goed? Je moet er alleen wel flink veel eten om
een volle maag te krijgen.

 


