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Herfstvakantie 2018 Halloween
Beste ouder/verzorger,
Zou je standaard een extra setje kleding en schoenen die vies mogen worden willen meegeven? Wil
je deze voorzien van de naam van jullie kind? Zo wordt de kans kleiner dat spullen kwijt raken.
Afhankelijk van het weer kunnen wij ervoor kiezen van het programma af te wijken. Wij zullen niet
geheel iets anders doen, slechts de planning aanpassen op het weer en/of ruilen met een andere
dag.
Ook is het zo dat in de vakantie de kinderen tot 09.30 uur gebracht en vanaf 16.30 uur weer
opgehaald kunnen worden. Deze regel hanteren wij in verband met uitstapjes. Wij gaan dus pas om
09.30 weg en zijn uiterlijk om 16.30 terug.
Alvast bedankt voor je begrip.
Hieronder vind je het vakantieprogramma.
We wensen iedereen een hele fijne herfst!
Met vriendelijke groet,
Team Topgroep en middenbouw
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Herfstvakantie 2018 Halloween
Wees op je hoede, want Halloween komt er weer aan! We gaan een spannende week tegemoet met
allemaal activiteiten die in het thema staan van dit bijzondere Amerikaanse feest. Zo kunnen de
kinderen gedurende de heel week maskers en heksenhoeden maken. Maar pas op dat je niet
veranderd in een kikker!
Maandag 22 oktober
We gaan naar het bos om te kijken wat de herfst ons te bieden heeft. We gaan kijken of we
bladeren, eikels en kastanjes kunnen vinden. Wat voor moois zouden we kunnen maken met
hetgeen dat wij vinden? En zouden we hier dan stokjes, klei of wol bij willen gebruiken? We doen
een beroep op de creativiteit van kinderen die willen knutselen, maar je mag er natuurlijk ook
gewoon mee spelen.
Dinsdag 23 oktober
Er kan natuurlijk geen Halloween gevierd worden zonder dat er pompoenen versiert worden. Dat is
dus wat we gaan doen. Van hetgeen dat we overhouden maken we een lekker soepje.
Woensdag 24 oktober
We gaan een kabouterdorp maken. Weet jij wat hier allemaal voor nodig is? Neem het gerust mee.
Donderdag 25 oktober
Trek je mooiste outfit aan en bereid je voor op een dag vol schminken, vlechten en dansen! We
doen een fotoshoot met iedereen die verkleed of als zichzelf op de foto wilt en we gaan een
Halloween discofeestje bouwen!
Vrijdag 26 oktober
Weet jij hoe een spookhuis eruit ziet? We hopen van wel, want we gaan er eentje maken! Mocht je
nog iets weten wat je goed kunt gebruiken, laat het weten of neem het mee, we zijn benieuwd hoe
spannend het wordt!
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