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HAPPY HALLOWEEN!
Happy Halloween! Heb jij ook z o'n z in in dez e griez elige tijd van het jaar? Wij toveren de BSO
weer om in een griez elig gez ellige plek waar we allerlei leuks gaan doen met elkaar. We maken
lekkere dingen en knutselen er op los. Ook doen we leuke spelletjes en gaan we op bez oek bij
boerin Ella van boerderij De Geele Bosch. We z orgen ervoor dat we er een onvergetelijke week
van maken!

Maandag 17 oktober

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!

Knutselen en spelen op de boerderij.
Vanmiddag gaan we naar boerderij De Geele Bosch. Samen met boerin Ella gaan
we daar knutselen, spelen in het hooi, de koeien bekijken en spelen in het bos.
Neem je laarz en mee en trek kleren aan die lekker vies mogen worden.

Dinsdag 18 oktober

Pompoenontplo�ing
Dez e pompoen laten we niet echt ontplo�en want dat z ou wel een gigantische
troep veroorz aken! We doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht veel op
een ontplo�ing....

Bingo herfst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema herfst.
Spannend hoor! Wie hee� er als eerste z ijn kaart vol?

Woensdag 19 oktober

Handige halloween punch
Super creepy drankje met een afgehakte hand...? Iiiieeeksss! We maken het
vandaag, durf jij een slokje te nemen?

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!
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Donderdag 20 oktober

Hi ha heksenspel!
Hi ha heksenspel! Word jij een echte heks tijdens dez e spelletjes? Speel het samen
en verdien een heksendiploma.

Broodje afgehakte vinger
Griez elig klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Van een knakworst gaan we
een vinger maken. Leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de
gek!

Vrijdag 21 oktober

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.

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

 


