
Herfstvakantie BSO

Whoehoeeee Herfstvakantie!!
Het is weer vakantie, dus tijd voor leuke activiteiten.
Hieronder een schema met welke activiteiten er
kunnen plaats vinden, op de BSO, tijdens de
herfstvakantie. We maken er een knusse week van
met veel creativiteit en gezelligheid.

Vetbol voor de vogels

Hang een zelfgemaakte vetbol in
jouw tuin en zie de vogels genieten.
Leuk om te maken dus doe mee!

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!

Bospaddenstoelensoep

Uiteraard hoor moet er ook gegeten
worden. Voor de lunch maken we,
met zijn allen, een heerlijke soep van
paddenstoelen. Echt een
herfstsoepje dus!

Kristal bladeren

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

Levend Spinnenweb

Met z'n allen een groot spinnenweb
maken... brrr!
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Herfstfotolijstje

Met eikels, bladeren, takken, etc.
beplakken we een fotolijstje voor
jouw mooiste herfstfoto!

Pompoenen beschilderen

Zodra het seizoen van de
pompoenen weer is aangebroken zie
je ze opeens overal opduiken als
decoratie. Uitgehold met een lichtje
er in zijn ze echt prachtig maar
beschilderen is ook geweldig! Je kunt
er immers van maken wat je zelf wilt.
Maak je er iets griezeligs van, wordt
de pompoen een Minion of een Olaf
of heb je zelf weer een heel ander
idee?

Herfstyoga

Wie houdt er niet van heerlijk
ontspannen? 
Het is zo lekker om af en toe tot rust
te komen. Hier leer je ook hoe je
thuis even je rust kunt vinden. 
Wij komen helemaal tot onszelf met
deze herfstyoga! Doe lekker mee en
start de week na de vakantie weer
lekker uitgerust op school. Geniet
ervan!!

Bladerramen

We gaan naar buiten om zoveel
mogelijk mooie blaadjes te
verzamelen in allerlei herfstkleuren.
Om er nog lang van te kunnen
genieten plakken we ze op de ramen.
Kom kijken naar onze versierde
ramen in herfstsfeer!


