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Beste Vrijbuiters,

De bladeren worden bruiner het wordt al weer wat kouder maar deze vakan�e halen wij de
warmte van de zomer nog een keer naar ons toe. Een fes�val, een griezelhuis bouwen en
een aantal halloween ac�viteiten het staat allemaal weer op het programma. Lees goed
wat bij elke dag staat want op sommige dagen zijn er speciale kleding nodig.

Denk verder aan passende kleding bij het weer. Dan hopen wij dat wij weer met zijn alle er
een gezellige feestelijke vakan�e van kunnen maken.

Groetjes,

Mike, Nikolaj, Jordanan, Myrthe en Els

Maandag 24 oktober
Préfes�val
Morgen is het Floreokids Muziek Fes�val vandaag gaan wij alvast wat
dingen klaarze�en en voorbereiden. Uiteraad moeten wij wel even alles
testen dus houden wij vandaag een kleine pre disco...

Spookach�ge spookhuizen
We gaan aan de slag met het maken van griezelige spookhuizen! Hoe maak
jij deze graag? Van een leeg melkpak, of toch met gewoon papier? Wij
gaan hiermee aan de slag!

Ren je rot
Heb je je raceschoenen meegenomen? Mooi! Want wij gaan in de benen.
Met het ren je rot spel.
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Dinsdag 25 oktober
Floreokids Muziekfes�val
Vandaag organiseert Floreokids: Het Floreokids muziekfes�val op de
Vrijbuiters. Ontstaan uit het idee dat wij de kinderen de ervaring van een
muziekfes�val willen meegeven. Een fes�val voor alle 7+ kinderen van
Floreokids. Een dag gevuld met disco, sporten, schminken, stormbanen, een
smoothiebar, loungebar en nog zo veel meer. Voor de ouders die naar
fes�vals gaan denk aan een Lowlands fes�val, maar dan voor kinderen.
Trek je fes�val schoenen aan. Trek je feestou�it aan en kom dansen en
feesten bij het floreokids muziek fes�val.
Zorg dat je voor 9 uur binnen bent en trek iets roze aan. Zo zijn wij als
Vrijbuiters al�jd zichtbaar voor elkaar. Waarom roze? Dat is immers de
Piratenkleur. ( wij hebben roze bandana's liggen voor de kinderen zonder
roze).

Woensdag 26 oktober

Donderdag 27 oktober
Voetbal
Op verzoek een voetbal toernooi op het panna veld. Welk team mag zich
voetbal kampion van de vrijbuiters noemen.

Griezelhuis bouwen
Dit zelfgebouwde Griezelhuis gaat ons heel veel spannende en leuke
momenten opleveren. Het duurt wel even voordat het helemaal klaar is
maar het wordt een geweldig project. Heb jij nog een super eng idee?

Vrijdag 28 oktober
Halloween pompoen
Een uitgeholde pompoen hoort bij Halloween. Het is supergaaf om er enge
gezichten in te maken. Als het donker is en het kaarsje brand, valt dit extra
op!

Herfstlampion
Deze gezellige lampionnen kun je niet alleen aan een lampionstok hangen,
maar ook neerze�en als sfeervol windlicht.

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.

 


