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Herfstvakantie
Maandag 22 oktober - thema: rugby & flag football
Ochtend
Flag football is een vorm van american football, maar in plaats van tackelen, pak je de ‘flag’ van je
tegenspeler af. In de ochtend gaan wij oefenen voor de rugby clinic, dit doen we door Flag football
te spelen.
Tussen de middag hebben we rust en gaan we genieten van een gezonde lunch.
Middag
We krijgen in de middag een echte rugby clinic! Hoe gaaf! Een trainster van RC The Bassets uit
Sassenheim komt bij ons een rugby training geven.
Dinsdag 23 oktober - thema: spelletjes & modderdag
Ochtend
In de ochtend gaan we allerlei spelletjes doen. We pakken de spelletjes map uit de kast en kijken
wat we het leukste vinden om te doen.
Middag
Na een gezonde lunch en pauze gaan we in de middag lekker naar het bos. Neem je
regenlaarzen/oude schoenen en oude kleding mee, want we hopen op veel modder. We gaan
allerlei spelletjes doen in de modder.
Tip voor de ouders: Geef de kinderen ook een handdoek en schone kleding mee, we hebben de
mogelijkheid om te douchen bij de voetbal vandaag, zodat we de kinderen weer fris met jullie mee
naar huis kunnen geven.
Woensdag 24 oktober - thema: herfst
We gaan een eigen kabouterdorp maken. Weet jij wat hier allemaal voor nodig?
Neem dit gerust mee.
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Donderdag 25 oktober - thema: racketsporten
Ochtend
Vandaag staat in het thema van de racketsporten. We gaan in de ochtend badmintonnen,
tennissen en tafeltennissen. Zo kunnen we alvast een beetje oefenen voor onze clinic van
vanmiddag. We doen deze ochtend een beetje rustig aan, want vanmiddag moeten we heel actief
zijn.
Middag
In de middag gaan we naar de squashbaan in Hillegom en krijgen we een echte squash-les van
een trainer. Hebben jullie dit al eens gespeeld?
Vrijdag 26 oktober - thema: Halloween
Vandaag gaan wij ons eigen spookhuis maken. ’s ochtends bespreken we met alle kinderen wat ze
willen gaan maken. De kinderen kunnen spoken maken of spoken worden. Hoe eng wordt dit
spookhuis?
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