
 

Programma Herfstvakantie DOEN! 
 

 

 

  

 

 
De herfstvakantie staat weer voor de deur! We bieden dagelijks gerichte en uitdagende activiteiten aan, 
toegespitst op de verschillende interesses en leeftijden van de kinderen. De kinderen mogen ook in 
vakanties altijd zelf kiezen waar ze aan mee willen doen!  
 
Uiteraard heeft het weer invloed op de te organiseren activiteiten en dus is het mogelijk dat er wordt 
geschoven met het programma. Wilt u uw kind regenkleding meegeven voorzien van naam? 

  
 

 

 
Maandag 18 oktober 
 
We snuiven de herfstgeuren op in het bos en gaan 
op zoek naar hout. Van dit hout maken we stempels 
om gave kunstwerken mee te maken. Voor de 
jongste kinderen stempelen we met kosteloos 
materiaal. 
 
Samen spelen we beweegspelletjes in de gymzaal 
met als thema herfst. We lopen door de plassen, we 
springen over plassen en we springen er midden in!  

  
 

 

 

Dinsdag 19 oktober 
 
We gaan aan de slag met het Spoony Halloween 
pakket en bereiden hiermee verschillende 
gerechten.  
 
Ga je mee griezelen met de Halloween speurtocht? 
Voor ieder goed uitgevoerde opdracht kan er een 
punt worden verdient, maar let op... ook voor 
originaliteit kun je punten verdienen. Er moet dus 
goed worden nagedacht hoe je een opdracht op een 
creatieve of grappige manier kan volbrengen. Het 
beloofd een spannende middag te worden! 
 
Oh ja, er zijn bonuspunten te verdienen door degene 
die in het origineelste kostuum naar de BSO komt, 
dus neem je beste griezeloutfit mee! 

  
 

 

 



  
 
 
Woensdag 20 oktober 
 
We gaan met elkaar de keuken in om echte 
herfstkoekjes te bakken. Wegen, meten, kneden en 
snijden. Verschillende vaardigheden hebben we 
nodig om deze herfstkoekjes te laten slagen. Ga jij 
de uitdaging aan? 

  
 

 

 

Donderdag 21 oktober 
 
Waarom veranderen herfstbladeren van kleur? Hoe 
laat je een spook dansen? We ontdekken de 
wonderen van de herfst met verschillende proefjes. 
 
We gaan naar buiten met de regenboog parachute. 
Eerst verzamelen we herfstbladeren en leggen deze 
op de parachute. We laten de bladeren dansen en 
vliegen door de lucht. Herfst, herfst, wat heb je te 
koop ... 

  
 

 

 
Vrijdag 22 oktober 
 
Doen jullie mee met de Glow dans?  
We plakken Glow in the dark sticks op onze kleding 
en doen vervolgens het licht uit. Zodra je gaat 
dansen ziet het er mega cool en grappig uit! 
 
TIP: Trek donkere kleding aan vandaag, dan is het 
effect nog beter. 

  
 

  

 

  

 


