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Boooooh! Alle griezels verzamelen! In dit speciale halloweenprogramma vind je alle
ac�viteiten uit DoenKids met het thema 'halloween'. De ac�viteiten staan gesorteerd in
verschillende categorieën en per onderdeel kun je zien voor welke lee�ijd de ac�viteit
geschikt is. Kijk zelf welke ac�viteiten jij wilt gaan doen en plan ze in! Download de poster,
print deze uit, hang hem voor het raam en griezel met ons mee!

Maandag 24 oktober 2022
Broodje afgehakte vinger
Griezelig klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Van een knakworst
gaan we een vinger maken. Leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis
iemand voor de gek!

Griezelblikken gooispel
Dit griezelblikken gooispel is een leuke, eenvoudige knutsel- en
spelac�viteit ineen. Je hebt er wel een flink aantal lege conservenblikken
voor nodig, dus spaar je mee?

Pompoenen beschilderen
Uitgehold met een lichtje er in zijn pompoenen echt prach�g, maar
beschilderen is ook geweldig! Welk ontwerp maak jij?

Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen!
Maak je eigen monsterfamilie!

Dinsdag 25 oktober 2022
Eetbare bo�en
Grappig; het lijken echte bo�en maar....ze smaken heerlijk! Wil jij je een
echt oermens voelen? Maak ze maar met ons en eet ze op.

Halloweenschmink
Laat je omtoveren met deze schmink-ideetjes tot enge griezel of leuke
pompoen.

Halloween po�en
Op glazen po�en maken we met watervaste s��, griezelige taferelen. Als
je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween lantaarntje.

Spinnenwebben van vuilniszakken
Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste
decora�e! Dit materiaal gee� een leuk effect, het hangt heel soepel, maar
knipt vrij las�g. Een uitdagend werkje dus.
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Floreokids Fes�val
Muziek fes�val voor de Spe�ers op een andere loca�e. Dat wordt gezellig
met heel veel andere bso's!

Woensdag 26 oktober 2022
Spookpizza
Natuurlijk is dit eigenlijk gewoon een super simpele en lekkere verse pizza,
maar als je even niet oplet dan lijkt het wel of er een paar spookjes liggen
in een bloederig bad....waaaah!!!!

Spoken spoken en nog meer spoken
Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een
eng spook, of juist een scha�g exemplaar?

Halloween deur versieren
We gaan onze deur versieren in het thema van Halloween. Welk ontwerp
bedenk jij? Een spook, een mummie, een heks, of.....

Donderdag 27 oktober 2022
Vampier bloedlolly's
Samen met ons een grrrriezelige bloedlolly maken van vampierbloed?
Jakkes, klinkt best eng hè? Dit wordt echt zo cool en zo lekker!

Brouw je eigen toverdrank
Deze griezelige brouwsels maak je van verschillende kleuren limonade of
vruchtensap. Week de e�ke�en van lege flesjes en vul ze met jouw
mengsel. Lekker griezelen...!

Halloween spooky huis
Vandaag maken we een eng huis. Wat is er bij jouw huis achter de luikjes te
zien? Een spook, zwarte kat of een spinnenweb met spin? Je mag het zo eng
maken als je zelf dur�!

Spinnetje spinnetje
Ben jij bang voor spinnen, of juist niet? Wij maken onze eigen spinnen! Deze
zijn helemaal niet eng, maar juist erg leuk. Je kunt kiezen uit twee
manieren. Welke vind jij het leukste om te maken?

Spookjes werpen
We spelen een variant op het tradi�onele blikwerpen. Eerst veranderen we
een normale toiletrol in een spook en dan: spelen maar!

Vrijdag 28 oktober 2022
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Jummie mummie bananen
Niet alleen heel leuk om te maken, deze mummies. Ze zijn ook nog eens
heerlijk om op te eten!

Toiletpapier mummies
Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!

Heksenhoed werpen
Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het �jd om hier mee te gaan
spelen! Hoe snel kun jij de ringen om de heksenhoeden werpen?

 


