
Griezelig Gezellig
22 tot en met 26 oktober

Hallo allemaal,

Tijdens de herfst wordt het wat vroeger donker... Waar denk jij dan
aan? Spinnen, spoken, pompoenen....We maken het niet té eng hoor,
want we houden het vooral ook heel erg gezellig. Dit programma
staat namelijk ook voor lachen en plezier. Dus bekijk ons
activiteitenprogramma maar snel en griezel gezellig met ons mee!

Groetjes,
Claudia, Cynthia, Daniella, Merve, Saskia & Stacey

Maandag 22 oktober

Eten en drinken 4-12 jaar:
Groenteskulls met een bloederig dipje
Wow! Wist jij dat groenten er zó griezelig uit
kunnen zien?

Creatief en spel 4-12 jaar
:Griezelblikkengooispel
Dit griezelblikkengooispel is een leuke, eenvoudige
knutsel- en spelactiviteit ineen. Je hebt er wel een
flink aantal lege conservenblikken voor nodig, dus
spaar je mee?

Natuur 4-12 jaar: 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! 

Dinsdag 23 oktober

Creatie en spel 8+: Bouw een spookhuis
Dit zelfgebouwde spookhuis gaat ons heel veel
spannende en leuke momenten opleveren. Het
duurt wel even voordat het helemaal klaar is maar
het wordt een geweldig project. Heb jij nog een
super eng idee?

Spel 4-12 jaar: Heksenketel-Spel
Hi Ha Heksenspel! Word jij een echte heks tijdens
deze spelletjes? 

Eten en drinken 4-12 jaar: Stokbrood
met griezeleitjes
Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes
schrikken.

Proefje 4-12 jaar: Vliegende spoken
De spoken vliegen door de lucht tijdens dit proefje.
En het leuke is dat we het heel vaak kunnen
herhalen. Zie jij ze ook vliegen? 

Woensdag 24 oktober

Eten en drinken 8+: Spinnenweb
pannenkoekjes
Deze pannenkoekjes zijn toch griezelig goed? Je
moet er alleen wel flink veel eten om een volle
maag te krijgen :-)
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Sport en spel 4-12 jaar: Ratten en
Raven
Bij dit spel moet je goede schoenen aan. Je moet
namelijk heel hard kunnen rennen. Ondertussen
moet je ook nog heel goed kunnen luisteren.
Kortom een superspannend spel!

Proefje 4-12 jaar: Pompoenontploffing
Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want
dat zou wel een gigantische troep veroorzaken! We
doen een experiment en dat lijkt toch wel verdacht
veel op een ontploffing....

Donderdag 25 oktober

Spel 4-12 jaar: Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt
lachen!

Eten en drinken 4-12 jaar: Spookpizza
Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super
simpele en lekkere verse pizza, maar als je even
niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes
liggen in een bloederig bad....waaaah!!!!

Proefje 4-12 jaar: Monsterlaboratorium
We gaan een monsterachtig laboratorium
opzetten! Dit proefje heeft een heel apart effect:
een beetje griezelig!

Creatief 4-12 jaar: Heksenkoppie
Als je een leeg eierdoosje ziet denk je vast niet
meteen aan een heksenhoofd. Toch is de eierdoos
de basis voor ons knutselwerk van vandaag. Heb je
thuis nog een lege eierdoos? Neem vooral mee! We
maken er echte heksen van.

Vrijdag 26 oktober

Toneel 4-12 jaar: Halloween
Schimmenspel
Knip de schimmige figuren uit en bedenk samen
een schimmenspel. Komt dat zien!

Koken 8+: Schuimspookjes
Deze spookjes maak je gewoon van
meringueschuim. Uh wat? Makkelijk hoor, we leren
het je wel!

Creatief 4-12 jaar: Toverdrank
Deze griezelige brouwsels maak je van
verschillende kleuren limonade of vruchtensap.
Week de etiketten van lege flesjes en vul ze met
jouw mengsel. 


