
FloreoKids- BSO Het Buitenhof

Herfstvakan�e
18 oktober t/m 22 oktober

Lieve kinderen van de BSO,

Deze herfstvakan�e staat in het teken van... De Herfst. In de herfst kun je veel crea�eve
dingen doen in en met de natuur. We hopen dat jullie dit net zo leuk vinden als dat wij het
vinden.
Ook maken we een aantal uitstapjes in de buurt.

We gaan er een gezellige week met elkaar van maken!

Maandag 18 oktober
8 +Herfstlampion
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen,
maar ook neerze�en als sfeervol windlicht.

4 + Pompon egeltjes
Het is herfst, het is koud en nat buiten. De egel begint bijna aan zijn
winterslaap. Zullen we een warme vacht voor hem maken?

4 tot 12 jaar Spookach�ge spookhuizen
We gaan aan de slag met het maken van griezelige spookhuizen! Hoe
maak jij deze graag? Van een leeg melkpak, of toch met gewoon papier?
Wij gaan hiermee aan de slag!

Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn
namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én
daarna verstoppen!

Dinsdag 19 oktober
Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn
namelijk omgetoverd tot heuse kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én daarna
verstoppen!

3D figuren bouwen
We gaan 3d figuren bouwen. Weet jij wat een kubus is...of een driehoekige
piramide is ? We gaan dit maken met tandenstokers en klei.
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Vossenjacht bij de vrijbuiters van 6 tot 12 jaar
Vandaag hebben we Vossenjacht bij BSO De Vrijbuiters. Wie vind als eerste
een vos? Het is fijn als de kinderen vanaf 6 jaar deze dag met de fiets
komen naar de BSO. Zo kunnen we met elkaar naar de Vrijbuiters fietsen.

4 en 5 jaar Herfstkoekjes bakken
Herfstkoekjes zijn leuk om te maken, lekker om te eten en ze zien er ook
nog eens heel herfs�g uit! Neem het recept maar mee naar huis en
probeer ze daar ook een keer te maken.

Woensdag 20 oktober
Geen opvang bij het Buitenhof
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Donderdag 21 oktober
Herfst speurtocht voor 4-8 jaar
Vandaag gaan we herfst bladeren zoeken in de buurt. Wie vind de mooiste? neem vandaag lekker
lopende schoenen mee maar ook schoenen die oud en vies mogen worden.

3D figuren bouwen
We gaan 3d figuren bouwen. Weet jij wat een kubus is...of een driehoekige piramide is ? We gaan dit
maken met tandenstokers en klei.

Happy Stones
Vrolijk word je zeker, als je een Happy Stone vindt! De steentjes zijn namelijk omgetoverd tot heuse
kunstwerkjes. Wij gaan ze maken én daarna verstoppen!

Vrijdag 22 oktober
Herfst in een fles
Lekker naar buiten, op zoek naar de herfst. Wat voor kleuren hebben de bladeren? Neem ze mee, stop
ze in een (herfst)fles en doe je eigen foto erbij!

Egel van herfstbladeren
Allemaal lekker naar buiten en blaadjes zoeken maar! Alle kleuren en vormen zijn goed voor ons
crea�eve egel kunstwerk. Zoek mee!

Kunstzinnige herfstraampjes
We gebruiken blaadjes, versieren ze en hangen ze ten slo�e in een mooi lijstje: die vrolijken het uitzicht
op als het wat grijzer weer is buiten!

 


