Herfst vakantie 2020

Maandag 19-10;
•

Fruit;

•
We maken van appels en bananen
paddenstoelen. Bos maken met druiven en kiwi’s.

•

Ochtendactiviteit:

•

We gaan een herfst knutsel maken;

Papegaaien en flamingo’s;

•

Egel maken..

Panda’s en kameleons;

•
Spinnenweb maken. Met wol,
saté prikkers en kastanjes.

Lunch:
•

Brood; We eten vandaag tosti’s!

•

Middagactiviteit:

•

We gaan het dierengeluiden spel doen;

1 kindje heeft een blinddoek om. Ieder kind is een ander dier.

Het kind mag bv de ezel zoeken. Alle kinderen maken een geluid. Het kind gaat op zoek naar de ezel.
Als de ezel gevonden is, mag daarna diegene geblinddoekt een ander dier gaan zoeken.

* 1 kind gaat geblinddoekt iets tekenen op het bord, de anderen mogen raden wat het is. Degene
die het heeft geraden, mag daarna iets geblinddoekt tekenen.
* We kunnen daarna nog spelletjes doen zoals, verstoppertje, 10 tellen in de rimboe, tikkertje..
Dinsdag 20-10;

•

Fruit; Fruitspiesjes met allerlei soorten fruit!

Ochtendactiviteit:
•

We gaan herfst happy Stones maken (zie voorbeelden)De kinderen mogen de steen mooi
maken in herfst kleuren.

Ook mogen de kinderen mooie herfst tekeningen op het raam schilderen.
•

We gaan achterstevoren spelletjes doen!

Lunch:
•

We eten vandaag brood en beleg

Ze mogen hun stoelen achterstevoren neerzetten en zo gaan zitten dat ze wel met hun gezicht naar
de tafel toe zitten. De kinderen mogen vandaag lekker knoeien met hun lunch.
•

Ze mogen eerst beleg op hun bordje doen, daar de boter over heen smeren en daar boven op de
boterham doen.

•

Zo mogen ze het gaan opeten.

Middagactiviteit:

* We gaan de happy Stones verstoppen. We lopen naar
kinderboerderij toe en nog even naar een speeltuin, we
kunnen daar lekker spelen. Onderweg zoeken we mooie
plekken om de happy Stones te verstoppen.

* Als we weer terug zijn op de BSO, mogen de kinderen een
mini pizza maken. Ze mogen dit op een pitabroodje maken.
Ze kunnen kiezen uit verschillende soorten groenten, ham,
kaas, ananas om erop te doen.

Als het klaar is mogen ze het lekker opeten!

•
Terwijl de pizza’s in de oven staan kunnen de
kinderen dansspelletjes met elkaar doen, zoals stopdans,
stoelendans, limbodansen.

Na de pizza kunnen ze nog even verder met de dansspelletjes!

Woensdag 21-10

•

Fruit eten..

•

Ochtendactiviteit:

•

De kinderen mogen een hut maken, daar kunnen
ze vandaag in spelen en eten met elkaar.

•

In de herfst regent het vaak. Met blauwe verf plassen maken, door grote vlek te maken.
Daarop kaplaarzen plakken. Ze mogen de laarzen inkleuren of inverven.

Lunch:

•

Brood; We eten vandaag brood en paar poffertjes erbij.

Middagactiviteit
•

We gaan in de buurt allemaal verschillende bladeren verzamelen.

•

We gaan daarna knutselen met de bladeren;

Op de tekening is een Kaal hoofd. De kinderen mogen kapsels maken die
ze willen dmv bladeren.

Donderdag 22-10

* Fruit; Fruitspiesjes maken..

Ochtendactiviteit:

* We gaan naar het bos toe! De kinderen krijgen
allemaal een eierdoos waarop staat wat ze mogen gaan
kiezen. Als ze het hebben gevonden in het goede vakje
doen.

* We nemen ook extra zakjes mee, zodat we overige
herfstspullen ook mee kunnen nemen.

* De kinderen kunnen in het bos nog lekker spelen.

Lunch:

•

We eten broodjes Knakworst!

Middagactiviteit

•

We gaan herfstknutsels maken met zoutdeeg!

Eerst het zoutdeeg maken, daarna kunnen ze er mooie Herfstfiguren mee maken.
* We gaan lekker soep maken met elkaar!
Als het Klaar is eten we lekker soep en stokbrood.

Ochtendactiviteit:

Vrijdag 23-10;

•

Fruit; yoghurt met verschillende soorten fruit erbij.

•

We gaan een mooie herfsttafel maken met elkaar!

Van alle mooie spullen die we hebben gevonden afgelopen week, gaan we een mooi en gezellig
hoekje maken met alle herfst spullen.

Lunch:

* We eten vandaag brood en beleg
met gekookte eieren erbij.
Middagactiviteit
* We gaan dennenappels verven;
* We gaan vanmiddag verschillende soorten spelletjes doen!
* We kunnen kiezen uit verschillende soorten tikspelletjes;
Ballenspelletjes;
* Herfstspelletje;

DIT WAS HET LAATSTE VAKANTIEPROGRAMMA VAN BSO DE HITSERT.
LIEFST 16 JAAR LANG HEBBEN WE IN IEDERE VAKANTIE GEZORGD VOOR EEN
AFWISSELEND, GEVULD EN SPANNEND PROGRAMMA.
NAMENS ALLE KINDEREN DIE DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN DEELGENOMEN
AAN HET VAKANTIEPROGRAMMA DANK AAN ALLE COORDINATOREN DIE
HIERVOOR GEZORGD HEBBEN DE AFGELOPEN JAREN.

