
Programma herfstvakantie 2021  
 

 

  

Rotterdamseweg Maandag 18/10 Dinsdag 19/10 Woensdag 20/10 Donderdag 21/10 Vrijdag 22/10 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: 
‘Griezelacademie’ 

 
 

Heksenknutsels  
Met herfstmaterialen die 
we tijdens een 
ontdekkingswandeling in 
het bos vinden, maken we 
de mooiste knutsels.  
 
In de middag zal het 
heksenatelier zijn deuren 
openen om alles tentoon te 
stellen.  
 
De groep maken we extra 
mooi voor nog meer sfeer. 

Natuurlijke schoonheid 
Met verschillende 
ingrediënten maken we 
onze eigen 
gezichtsmaskers. Voeten 
omhoog en chillen maar. 
 
‘s Middags maken we in de 
kinderkeuken griezelige 
bladerdeeg mummies. 
 

Wie schuilt daarachter? 
Vandaag zijn we 
onherkenbaar. Van stofjes 
maken we griezelige 
maskers.  
 
Heksenbootcamp 
Huh! Er zijn raar bewegende 
heksen gespot in de 
gymzaal. We doen een 
bootcamp waarbij alle 
heksen getest worden op 
hun vaardigheden. 
 
Het volgen van dit 
programma op de locatie 
Cornelis Musius is 
eventueel mogelijk in 
overleg. 

Pompoen & toverkunst 
We gaan op avontuur en 
halen onze eigen 
pompoenen bij de 
wereldberoemde 
pompoenboer en maken er 
allerlei griezelige creaties 
mee.  
Op de vuurplek maken we 
gebruik van onze toverkunst 
om zelf vuur te maken.  
 
En wat is een heks zonder 
pollepel? We graveren deze 
zelf. Met deze pollepels 
roeren we door onze 
heksensoep! 

Griezelige lampionnen 
In de ochtend maken we 
een boswandeling in de 
Delftse hout en drinken we 
een lekker kopje warme 
choco!  
 
Tussen alle griezelige 
dingen door deze week 
zorgen we ook voor iets 
‘lichters’:  we knutselen 
lampionnen van glazen 
potjes.  

 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: 
‘Griezelacademie’ 
 
 

 
  

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 09:00 uur. 
Zwemspullen dus mee! 
 
In de middag maken we een 
bijzonder boeket met 
dennenappels.  
 

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

Pompoen & toverkunst 
We gaan op avontuur en 
halen onze eigen 
pompoenen bij de 
wereldberoemde 
pompoenboer en maken er 
allerlei griezelige creaties 
mee.  
Op de vuurplek maken we 
gebruik van onze toverkunst 
om zelf vuur te maken.  
 
En wat is een heks zonder 
pollepel? We graveren deze 
zelf. Met deze pollepels 
roeren we door onze 
heksensoep! 

Griezelige lampionnen 
In de ochtend maken we 
een boswandeling in de 
Delftse hout en drinken we 
een lekker kopje warme 
choco!  
 
Tussen alle griezelige 
dingen door deze week 
zorgen we ook voor iets 
‘lichters’:  we knutselen 
lampionnen van glazen 
potjes.  
 

 


