
HERFSTVAKANTIE SPEELHUIS/SPEELVIJVER

HERFST, HERFST WAT HEB JE TE KOOP....?
En dan is het al weer herfst en kunnen jullie
genieten van de herfstvakantie.
Het thema voor deze vakantie, hoe kan het bijna
anders, is Herfst!
Maar tegelijkertijd een klein stukje Halloween er in.
Hoe dan ook word het vast weer een gezellige
week en hebben we voor jullie een programma
samengesteld met daarin verschillende activiteiten
op gebied van o.a. creatief, spel, bakken en meer.
En wil je niet er aan mee doen, geen probleem, er
is genoeg te doen en samen te bedenken.

Een hele fijne vakantie en heel veel plezier bij de
bso!
Groetjes de bso leidsters!

Spinnenweb van kastanje
Heb je thuis nog restjes wol? Neem ze mee naar
de BSO. Ook kastanjes hebben we nodig
vandaag. Als je thuis een hele mooie hebt dan
kun je die ook meenemen. We gaan een
niet-eng-super-cool spinnenweb maken.

Scavenger Hunt: Herfstzoektocht
In de herfst zie je niet alleen dat de bladeren
verkleuren maar je ziet nog veel meer veranderen
in de natuur. Kun jij alles vinden bij deze 'hunt'?

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!

Uiltje op een stokje
Gevraagd: bierdopjes, deksels van potten,
knoopjes, bliklipjes...Klinkt als een vreemde
verzameling maar we gaan er echt een uiltje van
maken!

Creaties met klei en kastanjes,
eikels en meer
Op zoek naar kastanjes, eikels, bladeren en meer
spullen. Met een beetje klei als tovermiddel maak
je prachtige figuren. Een vlinder, een rups, een
uil, een paddestoel....of wat verzin jij?

Hangende vleermuizen
Ben je bang van vleermuizen? Van deze vast
niet! We maken ze van wc-rolletjes en ze zien er
heel erg grappig uit.

Spookjes van papieren bordjes
Iedere ruimte kun je omtoveren tot spookhuis als
je deze spookjes hebt geknutseld. Hoe eng of
vriendelijk ze worden kun jij zelf bepalen.


