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Wanneer het kindaantal het toelaat, voegen Kigo en Kigo+ samen en wordt er één activiteit gekozen. 

 

Raamstraat Maandag  21/10 Dinsdag 22/10 Woensdag 23/10 Donderdag 24/10 Vrijdag 25/10 

Bopo & Praan 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  
 

 
 
 
 
 
 

Op een grote paddenstoel 
We steken onze creatieve 
handen uit de mouwen en 
boetseren onze eigen 
paddenstoel, die we daarna 
verven in onze 
lievelingskleur! 
 
’s Middags trekken we onze 
regenlaarzen aan en doen 
we met z’n allen de 
regendans! 
 
 
 

Griezelige paprika’s 
We gaan de keuken in! Kies 
een kleur paprika en geef 
hem een spookgezicht!  
We koken en bakken allerlei 
lekkers om hem vervolgens 
mee te vullen. Nog héél 
even in de oven en smullen 
maar! 
 
Ook  gaan we naar het 
sportveld en spelen we 
slingertikkertje! 
  
 
 

Met z’n allen! 
Vandaag staat 
samenwerking centraal. 
We vormen teams van 
jonge en oudere heksen en 
gaan de strijd aan tijdens 
een bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek. 
We duiken snel de keuken 
in en maken samen lekkere 
herfsthapjes.  

Bingo! 
Vandaag maken we er een 
gezellige spelletjesdag van. 
Herfstbingo, 
herfstmemorie, 
herfstkwartet, noem maar 
op! 
 
’s Middags genieten we van 
een heerlijk kopje 
herfstsoep. 
 

Herfstboom vol spinnen 
Met alle materialen die we 
afgelopen week gevonden 
hebben, maken we een 
mooie herfstboom!  
 
Heksen zijn dol op spinnen, 
dus die kunnen niet 
ontbreken in onze boom. 
Hoe ziet jouw spin en haar 
web eruit? 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Struinen in het bos 
Trek je kaplaarzen of 
andere stevige 
wandelschoenen aan: we 
gaan op zoek naar mooie 
bladeren!   
We nemen een kijkje in het 
heksenbos en daar zoeken 
we materiaal om mee te 
knutselen. 
 
Terug op de BSO maken we 
een mooi herfstlandschap 
met de gevonden 
materialen. 
 
 

Griezelig lekker!   
We duiken de keuken in om 
een griezelachtige high tea 
te organiseren. 
 
Wie maakt er het engste 
koekje, de griezeligste pizza 
en wie durft een hap te 
nemen van zo’n 
overheerlijk, maar 
spookachtig hapje? 
 
 
 

Met z’n allen! 
Vandaag staat 
samenwerking centraal. 
We vormen teams van 
jonge en oudere heksen en 
gaan de strijd aan tijdens 
een bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek.  
We duiken snel de keuken 
in en maken samen lekkere 
herfsthapjes. 

Spookachtige 
verschijningen 
We laten ons schminken en 
toveren onszelf om tot de 
meest griezelige wezens. 
 
Onder het genot van een 
kop herfstsoep vertelt 
Quint ons griezelverhalen. 
Durf jij deze aan te horen? 
 
 

Speurneuzen 
Heb je het al gehoord….? In 
het Wilhelminapark zijn 
heksen gesignaleerd! Oeps! 
Ontdek het ware verhaal 
tijdens een speurtocht door 
het bos. 
 
Bij heel slecht weer gaan 
we Zweinstein spelletjes 
doen in de gymzaal! Huh…? 
Wat zijn dat dan? Doe maar 
mee als je durft! 
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Wanneer het kindaantal het toelaat, voegen Kigo en Kigo+ samen en wordt er één activiteit gekozen. 

 

 

Raamstraat Maandag  21/10 Dinsdag 22/10 Woensdag 23/10 Donderdag 24/10 Vrijdag 25/10 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pompoenen  
In de herfst zie je overal 
pompoenen. In de keuken 
maken we hier een lekker 
soepje van. Hmmm…dat 
wordt smullen.  
 
En vandaag gaan ook alle 
heksenbeentjes de lucht in, 
want we gaan gezellig 
sporten in de gymzaal. 

Struinen in het bos 
Trek je kaplaarzen of 
andere stevige 
wandelschoenen aan: we 
gaan op zoek naar 
walnoten!   
 
We nemen onze 
picknickmand mee en 
lunchen in het bos! 
Als het weer tegenzit, 
maken we het binnen lekker 
knus met onze zelfgemaakte 
lampionnen! 

Met z’n allen! 
Vandaag staat 
samenwerking centraal. 
We vormen teams van 
jonge en oudere heksen en 
gaan de strijd aan tijdens 
een bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek. 
We duiken snel de keuken 
in en maken samen lekkere 
herfsthapjes. 

Knappe koppen 
Wie weet er alles over de 
herfst? Vandaag gaan we 
voor de winst tijdens de 
Grote Herfstquiz. 
 
Daarnaast gaan we aan de 
slag met onze groene 
vingers. Maak je eigen 
herfststukje met materiaal 
uit het bos of van de markt. 

Bommetje!!!  
De oudste heksen gaan 
zwemmen (wel in het bezit 
van een zwemdiploma). 
 
Zwemspullen dus mee!  

Kigo+ 
BSO Raamstraat 
 

Thema: 
‘Griezelacademie’  
 
 

 
 
 
 
 
 

De meeste dromen zijn 
bedrog… 
Weg met al die enge 
dromen! We maken 
vandaag zelf 
dromenvangers. 
 
Daarnaast moeten de 
hongerige heksen gevoed 
worden. Wat dacht je van 
zelfgemaakte gevulde 
paprika’s? Dat wordt 
smullen!  

Maskers en proefjes 
Maak griezelige maskers van 
allerlei materiaal. Bak je 
eigen heksentaart en  
ontdek of theezakjes net zo 
kunnen vliegen als de 
bezemsteel van een heks.  
 
Dit en meer proefjes 
vandaag…. 

Met z’n allen! 
Vandaag staat samen-
werking centraal. We 
vormen teams van jonge en 
oudere heksen en gaan de 
strijd aan tijdens een 
bladerestafette! 
 
Van dat rennen krijg je trek. 
We duiken snel de keuken 
in en maken samen lekkere 
herfsthapjes. 

Op grote hoogte! 
Kigo+ beklimt vandaag de 
kerktoren. Vanaf deze plek 
turen we over de stad. 
Benieuwd wat je allemaal 
kunt zien? 
 
Heks Ingrid kent allerlei 
spannende experi-menten 
met spoken, brrrr. Durf jij 
mee te doen? Ook maken 
we zelf een griezelspook! 

Bommetje!!!  
De oudste heksen gaan 
zwemmen (wel in het bezit 
van een zwemdiploma). 
 
Zwemspullen dus mee!  


