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dinsdag 
24 oktober

woensdag 
25 oktober

donderdag
26 oktober

vrijdag 
27 oktober

maandag 
23 oktober

Ravelijn Godelinde gaat bij mooi 
weer lekker naar de speeltuin! En pas 
maar op, want we maken van jou 
een... spinnetje!

Ravelijn Kinderrijk gaat met een deel 
van de kinderen een wol workshop 
doen. Van wol maken we iets voor 
Halloween. Ook de andere kinderen 
gaan Halloween knutsels maken. Je 
mag zelf kiezen wat, als het maar 
griezelig is! 

Ravelijn Godelinde maakt leuke 
pompoen of paddenstoelen lichtjes 
en gaat op een spannende spinnen-
speurtocht.

Ravelijn Kinderrijk maakt met een 
groepje kinderen een uitstapje 
naar het bos! Daar gaan we een 
speurtocht doen en natuurlijk nemen 
we herfstspullen mee uit het bos om 
hier later in de week wat mee te 
gaan doen. Trek je oude kleren aan?! 
De thuisblijvers doen een insecten 
speurtocht rondom Ravelijn.

Ravelijn HCN krijgt een wol workshop 
die helemaal in het teken staat van 
herfst en Halloween.

Ravelijn Kinderrijk en HCN gaan 
‘s middags naar de film van Molly het 
monster in het Filmhuis Bussum. Bij 
mooi weer gaan we ook uitwaaien op 
de hei en paddenstoelen zoeken in het 
bos. Mocht het regenen dan maken we 
ons eigen herfstbos binnen...

Ravelijn Godelinde maakt allemaal 
heksjes: lieve heksjes, gekke heksjes, 
enge heksjes dat mag jij zelf kiezen! 
Ook gaan we een estafette doen, maar 
wel een griezelige...ooooeeeeh.... 

Ravelijn Kinderrijk mag zich uitleven 
in de gymzaal. Onder begeleiding 
van een sportinstructeur doen we 
allemaal leuke dingen. Doe makkelijke 
kleren aan! In de middag maken we 
herfst knutsels met de spullen die 
we dinsdag uit het bos hebben mee 
genomen.

Ravelijn Kinderrijk en HCN: gaan 
‘s morgens vliegeren op het veld van 
NVC en ’s middags bowlen in Almere!

NB: Wij hebben veel zin in de geplande vakantie activiteiten! Toch kan het gebeuren dat het programma anders verloopt dan gepland, omdat het weer tegenzit, bijvoorbeeld. 
Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

Ravelijn HCN duikt de escape room
in! Samen doen we een super span-
nende game en proberen zo de kamer 
te ontvluchten. 

Ravelijn HCN stapt in de bus op weg 
naar SAMSAM in Utrecht, waar we alle-
maal verschillende sporten kunnen uit-
proberen. Trek dus je sportkleren aan 
en neem binnen sportschoenen mee!


