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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
Appelcroissants
Appels zijn zó lekker, je kunt er van alles mee maken! Ook deze croissants.
Het is net even iets anders dan appelflappen en evengoed superlekker!

Lente jump
Ga op zoek naar de juiste route en volg de verschillende lentevoorwerpen!

Alpaca kwartet
Heb je ooit zoveel gekke alpaca's bij elkaar gezien? Verzamel snel de
meeste kwarte�en!

Dinsdag 25 oktober
PYJAMA DAG !
Kom vandaag in je mooiste pyjama!

Onder moeders paraplu
We zien wolken, we voelen druppeltjes, we steken een parapluutje op.... We
maken een mooi paraplu-schilderij! Welke soort kies jij?

Zoek je sleutelmaatje
Loop door de ruimte heen op zoek naar jouw sleutelmaatje! Wie hee� het
kaartje met dezelfde sleutel als jouw sleutel?

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen
doen ze dat weer anders! Het is zeker weten al�jd weer smullen!

Woensdag 26 oktober
Herfstboom stempelen
In de herfst veranderen de kleuren van de bladeren. Wij stempelen een
herfstboom vol met mooie kleuren. Welke kleuren ga jij gebruiken? Oranje,
bruin, rood of geel?
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Bingo herfst
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met het thema
herfst. Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Donderdag 27 oktober
Dagje naar de bubbel jungle
Vandaag gaan we gezellig naar de bubbel jungle even klimmen en
klauteren.
Doe luch�ge kleding aan. Het kan warm zijn bij de bubbel jungle zijn. Doe
desnoods laagjes aan waardoor ze iets uit kunnen trekken 😉

Vrijdag 28 oktober
Monstermobiel
Griezelig of vriendelijk? Deze monstermobiel die we gaan maken ziet er
eigenlijk vooral heel erg leuk uit. Jij bepaalt zelf hoe eng je de monsters
maakt. O ja: we kunnen nog wel wat wc-rolletjes gebruiken!

Griezelstokbroodjes
Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen de eitjes schrikken.

 


