Herfstvakantie 4+
21 tot en met 25 oktober

Hallo allemaal,

Dinsdag 22 oktober

Herfstvakantie! Jullie zijn vast benieuwd wat er op het
programma staat! Hou je van knutselen of juist van de
natuur, ben je een sporter of een speurder? Voor
iedereen is er wel wat te beleven. De sport BSO on tour
komt ook nog langs! Dat wordt weer een gezellige
vakantie.
We zien je graag!

Brood egeltjes
Deze schattige broodegeltjes zijn 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
hoeft eigenlijk niet eens. Ze zijn zo ook al
heel leuk!

Uil van eierdozen

Team BSO 4+

Heb je nog lege eierdozen thuis? Neem ze
mee. Wij maken hier vandaag superleuke
uiltjes van!

Maandag 21 oktober
Kijk onder de doek en zoek!
Een soort natuurmemory eigenlijk! Kun jij
terugvinden wat je onder de doek zag
liggen?

Schaal of kom van stenen bladeren
In de natuur kom je de mooiste bladeren
tegen. Van hele grote tot erg kleine
blaadjes: er zijn zoveel verschillende
soorten. Wij gaan op zoek naar mooie
bladeren en maken er een kommetje of
een grote schaal van. We gebruiken
hiervoor klei!

Alle hoeken van het veld
Scoor jij de meeste punten op alle
balonderdelen tijdens dit circuit?

Woensdag 23 oktober
Egels vouwen van oude boekjes
Heb je thuis nog een oud boekje dat je mag
hergebruiken om er een leuke egel van te
maken? Neem
maar mee!

Dennenappel bowlen

Balspelen mix
Jagerbal, krokodillenbal, tsjoekbal, trefbal,
stand in de mand, 10 bal, schotsbal spel,
handbal, mikbal en nog veel meer super
gave spellen kun je doen met een bal. Ben
je al benieuwd welke balspelen jij vandaag
gaat doen?

We gaan vandaag iets anders bowlen dan
normaal gesproken. We gebruiken
namelijk dennenappels als kegels. Wie
gooit de meeste om?

Appelkoekjes
Een appelkoekje: net even iets anders dan
een normale appel. Hoe we dit gaan
maken? Met pindakaas, en nootjes:
heerlijk!

Donderdag 24 oktober
Hartige pompoentaart
Een ontzettend lekker hartig taartje,
waaraan je nog allerlei andere groenten
kunt toevoegen.
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Vogelhuisje van leeg melkpak
Heb jij thuis een leeg pak van zuivel of
frisdrank? Neem dit vandaag mee naar de
BSO want we toveren dit om tot een
prachtig vogelhuisje.

Peppa Pig scavenger hunt
We gaan op ontdekkingstocht tijdens deze
Peppa Pig scavenger hunt! Welk team of
kind lukt het om als eerste alle items in de
juiste kleur te vinden?

Vrijdag 25 oktober
Berenbroodjes
Boterhammen die op beren lijken? Jammie:
ze smaken ook nog eens berelekker! Beetje
pindakaas er op, plakjes banaan en oogjes
van....? Kom lekker smullen van dit
verrassingsbroodje.

Spinnenweb vangen
In de herfst zien we vaak spinnenwebben
hangen buiten. Je komt ze bijna overal
tegen, wist je dat de spinnen elke avond
een nieuw web maken? We kunnen er
daarom best eentje bewaren!

Herfstspeurtocht
Vandaag speuren we naar herfstsporen,
wie weet waar het speurpad ons naar toe
brengt!

