
Programma herfstvakantie 2020  
 

 

  

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

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: 
‘Griezelacademie’ 

 
 

Spookachtige dag 
Allemaal spookjes vandaag, 
kom griezelig verkleed!  
We maken er een echt 
spookfeest van!  
 
Wie durft het aan om even 
door het raampje van de 
oven te spieken? Het spookt 
daar namelijk. We maken in 
de middag spookkoekjes.  
 

Licht in de duistere 
heksendagen 
Papieren bekertjes toveren 
we om in echte lantaarns.  
 
Ontsnappen maar! Wie lost 
de raadsels op en kan een 
voorwerp laten bewegen 
zonder deze aan te raken? 
In de Escape room voeren 
we spannende opdrachten 
uit en proberen we 
uiteraard te ontsnappen.  

Griezelige lampionnen 
Tussen alle griezelige 
dingen door deze week 
zorgen we ook voor iets 
‘lichters’:  we knutselen 
lampionnen van glazen 
potjes.  
 
Daarnaast moeten de 
hongerige heksen natuurlijk 
gevoerd worden. Wat dacht 
je van zelfgemaakte 
gevulde paprika’s? Dat 
wordt smulluhhhhh!  

 
 
Het volgen van dit 
programma op de locatie 
Cornelis Musius is 
eventueel mogelijk in 
overleg. 

Fotomoment 
We speuren erop los in de 
omgeving, de foto`s wijzen 
ons de weg. Regenkleding 
mee en kaplaarzen aan, 
indien nodig.  
 
In de middag maken we 
spinnenwebben. Zorg 
ervoor dat je niet verstrikt 
raakt!  

Heksenspeurtocht en 
kriebelbeestjes  
Onze heksen doen wat 
inspiratie op voor hun 
heksendrankjes. Tijdens ons 
speurtocht komen we vast 
vanalles tegen.  
 
Onze zoektocht gaat dwars 
door Avonturia, de 
Vogelkelder. Welke 
kriebelbeestjes hebben ze 
daar? 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: 
‘Griezelacademie’ 
 
 

 
  

Natuurlijke schoonheid 
Met verschillende 
ingrediënten maken we 
onze eigen 
gezichtsmaskers. Voeten 
omhoog en chillen maar. 
  
Gruwelijke paprika`s komen 
vandaag vanuit de 
heksenoven.   

Slijmerige soep  
Heksenslijm mag deze 
vakantie niet ontbreken. 
We roeren de geheime 
ingrediënten goed door 
elkaar voor het mooiste en 
glibberigste slijm ooit.  
 
Op de vuurplek maken we 
gebruik van onze toverkunst 
om zelf vuur te maken. We 
belonen onszelf met een 
heerlijke heksensoep.  

Ochtendbommetje!!!  
De oudste heksen gaan 
zwemmen (wel in het bezit 
van een zwemdiploma). 
 
Maak je klaar voor 
bommetjes en heerlijk 
spelen in het water. We 
vertrekken om 9 uur. 
Zwemspullen dus mee! 
 
In de middag maken we een 
bijzonder boeket met 
dennenappels.  
 
 
 
 

Heksenspeurtocht en 
kriebelbeestjes  
Onze heksen doen wat 
inspiratie op voor hun 
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