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

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat  
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  

  

Griezelige modeshow 
Voordat we aan het 
griezelen slaan deze week 
zorgen we ook voor iets 
‘lichters’: we gaan aan de 
slag met glazen potjes en 
waxinelichtjes. 
 
In de middag maken we 
kostuums van dozen, 
lappen stof & kranten en 
onze creaties laten we zien 
tijdens de ‘Griezelparade’.  
 
 

Spookachtige 
verschijningen 
We laten ons schminken en 
toveren onszelf om tot de 
meest griezelige wezens. 
 
Ook gaan we creatief aan de 
slag met papier-maché, 
creëer jouw eigen monster! 

Op pad! 
We vullen onze 
picknickmand en maken 
ons klaar voor een heerlijke 
dag! 
 
Kom vandaag vóór 09:00 
uur, want we gaan klimmen 
en klauteren op Fort 
Drakesteyn in Schiedam! 
 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee! 

Griezelig lekker!   
We duiken de keuken in om 
een griezelachtige high tea 
te organiseren. 
 
Wie maakt er het engste 
koekje, de griezeligste 
pizza en wie durft een hap 
te nemen van zo’n 
overheerlijk, maar 
spookachtig hapje? 
 

Speurneuzen 
Heb je het al gehoord….? In 
het Wilhelminapark zijn 
heksen gesignaleerd! Oeps! 
Ontdek het ware verhaal 
tijdens een speurtocht door 
het bos. 
 
We sluiten de week weer 
‘licht’ af: kom jij een 
griezel-lampion maken? 
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie’ 
 

 

Herfstwandeling  
Op naar het 
Wilhelminapark! Lekker 
uitwaaien, klimmen, hutten 
bouwen of blaadjes zoeken. 
 
In de middag gaan we met 
de gevonden materialen 
kunst maken. 
 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee! 

Culinaire knutselclub 
Vandaag helpen we de 
spinnen en maken we zelf 
een spinnenweb. We gaan 
aan de slag met spijkers, 
plankjes en hamers. Pas op 
voor je vingers! 
 
Als dat gedaan is, maken we 
met wol & papier het 
spinnenweb af. 
 
Voor het middageten 
bakken we bloederige 
vingerbroodjes, griezelen en 
smullen.. mmmmmm! 
 

Griezelige verschijningen 
en kriebelbeestjes 
Spoken, spinnen en 
griezelige dingen maken. 
Hoe? Dat mag je helemaal 
zelf verzinnen! 
 
In de middag gaan we 
lekker uitwaaien in het 
Wilhelminapark of de 
Delftse Hout. 
 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee! 

Op pad! 
We vullen onze 
picknickmand en maken 
ons klaar voor een heerlijke 
dag! 
 
Kom vandaag vóór 09:00 
uur, want we gaan klimmen 
en klauteren op Fort 
Drakesteyn in Schiedam! 
 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee! 

Heksengym 
Rennen, vliegen, springen, 
vallen én weer opstaan.  
We gaan sporten op het 
sportveld. 
 
In middag warmen we 
lekker op met zelfgemaakte 
tomatensoep. Dat wordt 
smullen! 
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Kigo & Kigo+ 
BSO Raamstraat 

 
Thema: 
’Griezelacademie’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Restaurant dag! 
Altijd al kok willen zijn? Of 
in de bediening willen 
werken? 
 
Grijp dan nu je kans, want 
we gaan de ruimte van Kigo 
omtoveren tot een heus 
KIGO-restaurant. 
 
Tevens is het van belang 
dat we weten welke 
etiquette te hanteren? 
Smakken, met volle mond 
praten, ellebogen op tafel, 
is in Restaurant KIGO 
absoluut niet toegestaan. 
Hoe leg je het bestek neer 
en wanneer gebruik je welk 
bestek?  
 
Uiteraard gaan we met z’n 
allen genieten van een 
voor-,  hoofd én nagerecht 
dat we zelf hebben bedacht 
en gemaakt. Dat wordt 
smullen! 
 

Trick or Treat? 
Als je aan Halloween denkt 
dan denk je aan? Juist………. 
Pompoen! 
 
We gaan dus pompoenen 
uithollen. De pitjes van de 
pompoenen laten we 
drogen, zodat we er later 
sieraden van kunnen maken. 
 
Tussen de middag maken we 
pompoensoep (en eten we 
het op) en knutselen we 
maskers. 
 
De ruimte van Kigo gaan we 
omtoveren tot een 
spookhuis en om de dag 
compleet te maken zouden 
wij het erg leuk vinden als je 
verkleed komt! 

Griezelige verschijningen 
en kriebelbeestjes 
Spoken, spinnen en 
griezelige dingen maken. 
Hoe? Dat mag je helemaal 
zelf verzinnen! 
 
In de middag gaan we 
lekker uitwaaien in het 
Wilhelminapark of de 
Delftse Hout. 
 
Kaplaarzen aan en 
regenkleding mee! 

Bosspellen en BOWLEN  
We starten de dag met 
diverse spelletjes in het bos. 
Denk aan een speurtocht 
en levend stratego. 
 
Tevens zullen we allemaal 
natuurmaterialen 
verzamelen waar we aan 
het eind van de dag een 
kunstwerk van maken. 
 
Van 14:00 – 16:00 uur gaan 
we bowlen bij het Karrewiel 
in Delft! 

Sport&Spel en ZWEMMEN! 
De hele ochtend zal in het 
teken staan van spelletjes. 
Pictionairie, 30 seconds, 
bordspelletjes.. 
 
‘s middags gaan we op de 
fiets naar Pijnacker 
zwemmen bij de Viergang 
 
Kom dus op je fiets én 
neem je zwemkleding mee! 
 
  
  


