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dinsdag 
24 oktober

woensdag 
25 oktober

donderdag
26 oktober

vrijdag 
27 oktober

maandag 
23 oktober

De gele en paarse groep gaan aan de 
slag met bladeren, takjes, kastanjes 
en eikeltjes en maken daar mooie 
knutselwerkjes van.

De oranje, rode en blauwe groep 
hebben een Halloween dag! We maken 
gezichten van pompoen, enge koekjes 
en voeren samen een spannend 
toneelstuk op. 

De gele en paarse groep mogen in 
een sportieve outfit komen, want 
we hebben een sport- en speldag 
vandaag.

De oranje, rode en blauwe groep 
hebben een grote verrassingsactiviteit 
op het programma staan! Je hebt er 
niets speciaals voor nodig. We blijven 
op de Talamander, maar wat t precies 
wordt verklappen we pas op de dag 
zelf...

De groene groep heeft een fantas-
tische fotoshoot op locatie. En die 
locatie is: Kasteel Groeneveld! Trek je 
mooiste of gekste kleding aan voor de 
leukste foto’s. 

De gele en paarse groep doen een 
leuke speurtocht.

De gele en paarse groep gaan 
griezelen. Deze dag staat in het 
tekenen van Halloween! We gaan 
knutselen maar ook spinnen eten…

De oranje, rode en blauwe groep 
gaan op herfstsafari! We zoeken 
bladeren, paddenstoelen, eikeltjes, 
dennenappels en nog veel meer! 
Vergeet je niet om kleren aan te doen 
die vies mogen worden?!

De gele en paarse groep gaan op 
pad naar kasteel Groeneveld, tamme 
kastanjes en beukennootjes zoeken. 

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!

De groene groep maakt hapjes in 
restaurant de Talamander. Zowel 
warme als koude gerechten worden 
er gemaakt en gekookt. Wie wordt 
onze nieuwe masterchef?

De groene groep komt vandaag 
terecht in een spookhuis. Samen 
met BSO de Kwartel maken wij er 
een spannende, enge maar vooral 
leuke middag van. In teams gaan we 
Halloween lasergamen. 

De oranje, rode en blauwe groep 
gaan naar Oud Valkeveen! Het zal de 
laatste keer zijn dit seizoen dus we 
genieten er nog even vol van! Trek je 
met nat weer je laarzen aan?

De oranje, rode en blauwe groep 
knutselen met van alles uit de 
natuur en maken prachtige kunst-
werken. Lijm, potloden, stiften, 
scharen; alles vliegt in het rond 
vandaag!   

De groene groep test welke vormen 
en figuren er te maken zijn met 
pannenkoeken. Misschien heb je wel 
verborgen kooktalenten! Na de lunch 
zullen wij ook op speurtocht gaan.

De groene groep gaat klimmen, 
klauteren of door de modder kruipen. 
Het past allemaal bij de activiteit van 
vandaag. Kids survival! Trek je oude 
kleding en schoenen aan?


