Herfstvakantie 2019

thema “HERFSTACHTIG LEUK”

De vakantieperiode loopt van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober. Het programma is een globale
indeling van alle activiteiten die gepland zijn, soms vinden er aanpassingen plaats, hiervoor kan het weer
bv. spelbreker zijn.

Maandag 21 oktober

Fruit;
Vandaag maken we fruit paddenstoelen.
Ochtendactiviteit:

Kokkerellen en bewegen
Aangezien we vanmiddag in twee groepen op stap gaan, gaan we in de
ochtend ook in twee groepen aan de slag.
Om vanmiddag iets uit te kunnen delen gaan we
om en om in de keuken aan de slag. Als je niet in
de keuken bezig bent dan kun je meedoen met beweegkriebels.
Lunch:

Brood en beleg
Middagactiviteit:
Vanmiddag gaan we op bezoek bij de dagbesteding van Passiewaard. Dit doen we in 2 groepen zodat de
aanwezigen bezoekers van Passiewaard niet te veel gasten tegelijk over de vloer krijgen. Gezamenlijk
doen we tal van activiteiten en smikkelen we van het lekkers wat wij vanmorgen hebben klaar gemaakt.
Dinsdag 22 oktober

Fruit;
We hebben al versnapering diverse fruit soorten met yoghurt.
Ochtendactiviteit:
Na het fruit krijgen we een muzikale workshop bij Cresendo.
Lunch: Bruine bolletjes en beleg
Middagactiviteit:
In de middag gaan we knutselen en spelletjes doen. Zo gaan we een
paddenstoel in elkaar zetten, hinkelen, egelen, enz.
Woensdag 23 oktober

Fruit;
Gisteren hebben we gezien hoe een egel in elkaar zit, vandaag maken we
daarom een fruit egel
Ochtendactiviteit:

* We gaan naar het bos met een eierdoos.
Op de eierdoos staan plaatjes. De kinderen mogen in het bos zoeken naar wat op het plaatje staat
en in de eierdoos op de goede plek doen.

Ook mogen ze bladeren, kastanjes,
eikels enz verzamelen.

Lunch:

Brood en beleg
Middagactiviteit:

* We gaan knutselen met de gevonden bladeren. Op blaadjes staan gezichten, de kinderen mogen
haren maken van de bladeren
* Ook kunnen we knutselen met kastanjes, hieronder wat voorbeelden;

Donderdag 24 oktober

Fruit;
We maken zelf fruitspiesjes met het voorgesneden fruit.
Ochtendactiviteit:

In de herfst moeten vogels vaak op zoek naar eten. Vanochtend gaan we allerlei soorten
vogelvoer maken dat we daarna mee naar huis kunnen nemen om het in de tuin (of in een eigen
vogelhuisje) kunnen ophangen, zodat we de vogels de koude periode door helpen.

Lunch:

Brood, beleg, gebakken ei erbij.
Middagactiviteit:
Bewegen is in de middag ons motto. Met diverse spelletjes gaan we allemaal in beweging komen. De
oudste BSO-ers mogen zelf een parcours uitzetten voor de overige BSO-ers die dan, op aanwijzing van de
oudere, een spel mee kunnen doen.
Vrijdag 25-10

Fruit;
Voor ieder wat wils.
Ochtendactiviteit:

In de ochtend kun je zelf kiezen, bouwen of gezamenlijk aan de slag
met een eigen verhaal te ontwerpen.
Lunch:
* Brood en beleg met als extra een pannenkoek.
Middagactiviteit:

Ook in de middag gaan we, als het weer meewerkt, er op uit. Spelen,
verzamelen en met dat alles aan de slag om er iets leuks van te maken.
We zullen ons beslist niet vervelen.

Veel plezier in de vakantie.
Het BSO team.

