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Raamstraat Maandag  19/10  Dinsdag 20/10 Woensdag 21/10 Donderdag 22/10 Vrijdag 23/10 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat  
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  

  

Monsterlijke dag 
We gaan op pad en 
verzamelen allerlei 
materialen. Hiermee 
maken we ons eigen 
megamonster! Kaplaarzen 
aan en regenkleding mee. 
 
Hier krijgen we wel trek 
van, een overheerlijke 
pompoensoep mag dan ook 
niet ontbreken.  

Griezelige pizza`s en 
vleermuizen 
Pizza`s met spinnen erop, 
wie durft hier een hapje van 
te nemen?   
 
Zin in een spannend 
avontuur?  Bewegen, “zien” 
en speuren als een 
vleermuis? Vandaag gaan 
we dit allemaal ontdekken. 
Een rugzak vol met 
spelletjes en weetjes over 
vleermuizen halen we bij de 
Papaver.  
 

Horror sportdag 
Pak je bezem en vliegen 
maar! Vandaag gaan we een 
heuse heksen 
hindernisbaan afleggen.  
 
Als je dan nog niet moe 
bent gaan we in de middag, 
griezelvoetbal doen. Kan jij 
de weerwolf verslaan? 
 

Culinaire knutselclub 
We beginnen de dag met 
het bereiden van een 
griezelige spinnensoep. 
Deze slurpen we op tijdens 
de lunch.  
 
Ben jij ook zo`n 
knutselfreak? Dat komt 
goed uit, vanmiddag gaan 
we lekker aan de slag met 
allerlei leuke 
knutselactiviteiten.   

Fris en fruitig 
Vandaag beginnen we dag 
gezond. We maken lekkere 
fruitspiesjes.  
Het blijft niet lang rustig op 
de groep, dit is een ochtend 
vol met mysterieuze en 
griezelige spelletjes.  
 
In de middag trekken we 
erop uit. We maken een 
wandeling over het 
kabouterpad. Kaplaarzen 
aan en regenkleding mee 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie 
 

 

Herfstwandeling  
Op  naar het 
Wilhelminapark, mooie 
blaadjes, takken en 
kastanjes zoeken.  
 
In de middag gaan met de 
gevonden materialen kunst 
maken. Verf spat in het 
rond en stofjes worden 
geknipt. Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee. 
 

Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand 
Brrr, Een echte griezeldag is 
het vandaag. We maken 
onze eigen spookkleren, 
spookmasker of schminken 
ons gezicht. Durf jij jezelf 
nog in de spiegel te 
bekijken? 
 

Horror sportdag 
Pak je bezem en vliegen 
maar! Vandaag gaan we een 
heuse heksen 
hindernisbaan afleggen.  
 
Als je dan nog niet moe 
bent gaan we in de middag, 
griezelvoetbal doen. Kan jij 
de weerwolf verslaan? 
 

Magische toverkunst  
Help!!! Zelfgemaakte 
spoken die bewegen. Hoe 
we dat gaan doen, dat zien 
we nog wel. 
 
In de middag maken we een 
overheerlijke lekkere 
pompoentaart. Smullen! 
 

Griezelige afsluiting  
Wat hoort bij griezelen, 
heksen, spoken, katten en 
spinnen? We maken 
spinnenwebben met 
spinnen van kastanjes. Zorg 
ervoor dat ze niet in je nek 
kruipen!  
 
In de middag gaan we de 
spinnen van ons 
afschudden en lekker 
sporten.  
 



Programma herfstvakantie 2020  

pagina 2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Raamstraat Maandag  19/10  Dinsdag 20/10 Woensdag 21/10 Donderdag 22/10 Vrijdag 23/10 

Kigo & Kigo+ 
BSO Raamstraat 

 
Thema: 
’Griezelacademie’  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spookpark! 
In de ochtend hebben we 
een griezelige speurtocht 
door het park. Brrrrrr. 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee. 
 
Daarna gaan we 
picknicken en een enge 
heksen/tovenaars dans 
oefenen. Gooi die heupen 
maar los! 

Griezelbuffet 
We gaan vandaag de 
kinderkeuken in voor een 
waar griezelbuffet! 
 
In de middag gaan we het 
opeten! Als je dat durft 
tenminste…. 
 

Horror sportdag 
Pak je bezem en vliegen 
maar! Vandaag gaan we een 
heuse heksen 
hindernisbaan afleggen.  
 
Als je dan nog niet moe 
bent gaan we in de middag, 
griezelvoetbal doen. Kan jij 
de weerwolf verslaan? 
 

Maskers & escape room 
In de ochtend gaan we 
maskers maken voor het 
toneelstuk van morgen. 
Kan jij de maskers zo eng 
mogelijk maken? 
 
Hierna ga je een escape 
room in, kan jij het raadsel 
oplossen en ontsnappen? 
Het belooft een griezelige 
middag te worden! 

Verkleedfeest en 
griezelshow. 
Jullie mogen zo eng 
mogelijk naar Plukkebol 
komen vandaag! Vind je 
jezelf nog niet eng genoeg? 
Dan kan je ja laten 
schminken! Durf jij jezelf 
nog in de spiegel te 
bekijken? 
 
In de middag gaan jullie een 
waar toneelstuk oefenen 
en opvoeren voor 
Octa/Walui. Kunnen jullie 
samen een spannend 
verhaal maken? 


