Herfsvakantie 2018:
thema Vier de Herfstkriebels

De vakantie duurt van maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober a.s. .
Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er aanpassingen
plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn.

Het programma is een globale indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er aanpassingen
plaats, hiervoor kan het weer bv. spelbreker zijn.
Voor de kinderen van dinsdag, neem extra kleding en laarzen mee in een tasje!

Maandag 22 oktober 2018
Ochtendactiviteit:
Voor het fruit eten gaan we een fruit egel maken !
Na het fruit gaan we de groep opsplitsen, met de helft van de groep naar
het bos, daar gaan we spullen verzamelen!
Bladeren, dennenappels, kastanjes enz..
Zo veel mogelijk verzamelen in allerlei kleuren!
Met de andere helft van de groep gaan we naar de passiewaard in zuidBeijerland. We gaan met de bewoners activiteiten doen, zakdoekjes
versieren of een herfststukje maken. (Wordt vervolgd)
Als het mogelijk is bij de bewoners gaan we met de andere helft van de groep daarna ook nog langs bij de
passiewaard of we gaan smiddags met de andere groep nog terug naar de passiewaard.
Lunch: als lunch eten we panini’s uit de oven.
De kinderen kunnen kiezen uit kaas, ham, tomaat voor op de panini.
Daarnaast kunnen ze gewoon brood eten met beleg.
Middagactiviteit:
Na het brood gaan we een boom met takken knutselen. De
taken hangen we vol met het material wat tijdens de
ochtendactiviteit is verzameld.
Daarnaast maken we een levensboom. . Een grote bruine boom
met takken.
De kinderen mogen een hand zetten op gekleurd papier. Ze
mogen het versieren, naam erop en in de boom plakken.
De kinderen mogen dit de hele week doen, zodat alle namen
in de boom komen.
Na de vakantie kunnen ook de andere kinderen een blad
maken voor in de boom.
Als de boom klaar is krijgt hij een mooie plek in de ruimte.

Beweegkriebels
Later op de middag gaan we levend kwartet spelen.

Dinsdag 23-10
Onder het motto “de aanhouder wint” gaan we vandaag naar 10-gemeten!!

Daar gaan we lekker rond wandelen en alles bekijken. Neem extra kleding en laarzen mee in een tasje.

Woensdag 24-10
Ochtendactiviteit:
De kinderen mogen fruitspiesjes maken en opeten. Na het fruit gaan we
aan de slag met papier, waterverf en mengkwasten.
Lunch; brood en beleg.
Middagactiviteit en beweegkriebels:
We gaan dierengeluidenspel doen, 1 kind is geblinddoekt. De andere
kinderen zijn verstopt door de ruimte.
Ze zijn dieren die met de herfst hebben te maken. Zoals uil, eekhoorn
enz.
Als tussendoortje gaan we zelf een herfst tussendoortje maken;
Gekookt eitje, met half tomaatje erop aan een sateprikker vastmaken.
De witte stippen op de paddenstoel maken van witte muisjes ( uit pak met roze/witte
muisjes.
We gaan ze ook maken voor de juffen en voor de kinderen op het kinderdagverblijf.
Daarna lekker opeten.

Donderdag 25-10
Fruit eten..
Ochtendactiviteit en beweegkriebels:
“Zoek de verborgen woorden”

We gaan een speurtocht doen. Bij droog weer buiten en anders binnen.

Onderweg komen de kinderen allemaal vragen tegen die ze met elkaar mogen oplossen.
Ze horen daarna hoeveel goede antwoorden ze hebben.
Er hangen op het laatst ballonnen, in iedere ballon zit een letter. Als ze bv 8 van de 10 antwoorden goed
hebben mogen ze 8 ballonnen door prikken, en met die letters mogen ze proberen een woord te maken.
Dus hoe meer goede antwoorden, hoe meer letters ze weten om het woord te raden.
Lunch; zachte broodjes en beleg, en de kinderen mogen pompoensoep proberen.
Middagactiviteit:

We gaan appelcakejes maken;
Als ze klaar zijn mogen we ze lekker opeten met
lekker kopje thee erbij.

Tijdens het wachten op al dat lekkers maken we de “gekste
pompoen”.

Vrijdag 26-10
Ochtendactiviteit:
Fruit; yoghurt met stukjes fruit erin of erbij.
“ Het verzonnen verhaal”
We gaan met elkaar een verhaal maken.De juf begint en iedere keer komt ere
en word bij van diegene die naast haar zit. De juf schrijft mee en uiteindelijke
krijgen we een verzonnen verhaal.

Een kind krijgt een woord te horen van de juf, hij/zei mag proberen het woord
geblinddoekt te tekenen, de andere kinderen mogen raden wat hij/zei tekent.
Degene die het heeft geraden mag daarna gaan tekenen.
Lunch; brood en beleg
Middagactiviteit en beweegkriebels:
Herfstfoto’s maken van elkaar, met elkaar, een wandeling maken door bladeren, bij paddenstoelen, bij
bomen enz.
De kinderen mogen zelf bedenken hoe ze de foto’s willen maken.
Op groot karton mogen de kinderen een paddenstoel tekenen (evt met hulp) en daarna mogen ze het
inverven.
Als de foto’s later zijn afgedrukt, kunnen ze de foto’s om de paddenstoel heen plakken.
Aan het eind van deze dag sluiten we de herfstvakantie weer af, moeten we weer even wachten voordat
het weer vakantie is.

Veel plezier in de vakantie.
Het BSO team.

