
Herfstvakantie
22 tot en met 26 oktober

Hallo allemaal, 
Het is alweer herfstvakantie en er staan weer super leuke
activiteiten op het programma. 
Wist je trouwens dat we in de winter meer behoefte hebben aan
slaap? Ja, dat wisten we *gaap*. Dat komt door de lengte van de
donkere avonden.
Groetjes, 
Ginette, Ancoline, Anita en Angelique 

Maandag 22 oktober

Parapluutjes vouwen
Rondje blaadjes vouwen en plakken en voordat je
het weet ontstaat er een schitterend parapluutje
ter decoratie.

Herfstyoga
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is
zo lekker om af en toe tot rust te komen. Wij
komen helemaal tot onszelf met deze herfst yoga!

Hartige pompoentaart
Een ontzettend lekker hartig taartje, waaraan je
nog allerlei andere groenten kunt toevoegen. 

Dinsdag 23 oktober

Bospaddenstoelensoep
Voor de lunch maken we een heerlijke soep van
paddenstoelen. Echt een herfstsoepje dus!

Herfstboom stempelen met wc-rolletjes
In de herfst veranderen de kleuren van de
bladeren. Welke kleuren zie je allemaal? Niet alleen
maar groene blaadjes, toch? Wij stempelen een
herfstboom vol met mooie kleuren. Wat ga jij
gebruiken? Oranje, bruin, rood, geel?

Dieren Bingo
Vind jij dieren leuk en win jij graag prijzen? Kom
dan vanmiddag naar de Dieren Bingo en speel
gezellig mee met heel je familie!

Donderdag 25 oktober

Schattige vogelhuisjes van
toiletrolletjes
Soms sta je er echt versteld van wat je allemaal
met een WC-rolletje kunt maken. De mooiste
creaties. Deze keer gaan we bijvoorbeeld een
prachtig vogelhuisje maken. Of een huisje voor een
poppetje ofzo. Maakt niet uit: deze
miniatuurhuisjes zijn echt super schattig!
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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!

10 tellen in de rimboe
Een spannende combinatie tussen tikken en
verstoppen! Hoe minder tellen je hebt hoe sneller
je moet lopen.

Vrijdag 26 oktober

Vogelkoekjes
Het is toch heerlijk om 's morgens wakker te
worden van het vrolijke gekwetter van vogeltjes?
Lok ze naar je tuin of balkon met deze heerlijke
vogelkoekjes!

Egel van herfstbladeren
Allemaal mee naar buiten en blaadjes zoeken
maar! Alle kleuren en vormen zijn goed voor ons
creatieve kunstwerk van vandaag. De bladeren
gaan namelijk samen de stekels vormen van een
egel. Zoek mee!

Vind het geluid
Maak een geluid en vind de ander. Hoe goed kan jij
luisteren? 


