
Hallo Herfst

Hallo allemaal,
Het is weer herfst. En ook voor de herfstvakantie
hebben wij allemaal leuke activiteiten bedacht wat
met de herfst heeft te maken.Van knutselen tot
buiten opzoek naar allerlei spullen wat te maken
heeft met herfst.

Eierkoek egeltjes
De stekeltjes van dit egeltje prikken niet. Ze zijn
zelfs eetbaar. Maak zelf zo'n eetbaar snoezig
beestje!

Spinnenweb van zout
Wist je dat je spinnenwebben kunt maken van
zout? Dat is wel wat anders als een echt web van
een spin, maar minstens zo gaaf!

Herfst uiltje met cupcake papiertjes
Herfst, Herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend wc rolletjes op een hoop! Wat
gaan we daarvan maken? Deze super schattige
herfst uiltjes.

Herfstboom stempelen met
aluminiumfolie
Een prop aluminiumfolie voelt altijd best gek. Je
kunt er in blijven duwen zodat de vorm steeds
veranderd. Als je een prop folie dan gaat
gebruiken om er mee te verven ontstaat er een
verrassend resultaat. Probeer maar eens!

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!

Parapluutjes schilderij van divers
materiaal
We zien wolken, we voelen druppeltjes, we
steken een parapluutje op....een mooi kunstwerk
met diverse materialen maken we vandaag.

Spookjes werpen
Een variant op het traditionele blik werpen. Eerst
veranderen we een normale wc-rol in een spook
en dan: spelen maar!



Hallo Herfst

Kristal bladeren
Met behulp van zout veranderen we bladeren in
kristallen. Het is een interessant proefje waar wel
wat geduld voor nodig is...

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'?

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je
opeens hoort dat je ergens niet meer mag
staan... De vloer is lava!


