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Het is weer herfstvakantie! Komen jullie naar De
Springplank, dan hoef je je niet te vervelen hoor!
We hebben volop activiteiten bedacht. Natuurlijk
mag je ook zelf activiteiten bedenken.

Creaties met klei en kastanjes, eikels en
meer
Op zoek naar kastanjes, eikels, bladeren en
meer spullen. Met een beetje klei als
tovermiddel maak je prachtige figuren. Een
vlinder, een rups, een uil, een paddestoel....of
wat verzin jij?

Kastanje slakken
Om zelf deze slakken te maken hebben we
helemaal niet veel nodig: wat kastanjes, een
satéprikker en klei. Hiermee maken we zelf
slakken waarmee we kunnen spelen.

Spinnenweb van kastanje
Heb je thuis nog restjes wol? Neem ze mee
naar de BSO. Ook kastanjes hebben we
nodig vandaag. Als je thuis een hele mooie
hebt dan kun je die ook meenemen. We
gaan een niet-eng-super-cool spinnenweb
maken.

Bomen blazen
Kun jij een boom (omver) blazen? Probeer
het maar met verf te doen. Daarna de
blaadjes erop plakken. Een wel heel andere
techniek van een boom schilderen dan dat je
normaal doet maar wel erg leuk en niet
moeilijk!

Herfstboom stempelen met aluminiumfolie
Een prop aluminiumfolie voelt altijd best gek.
Je kunt er in blijven duwen zodat de vorm
steeds veranderd. Als je een prop folie dan
gaat gebruiken om er mee te verven ontstaat
er een verrassend resultaat. Probeer maar
eens!

Herfstkrans
Buiten gaan we op zoek naar de mooiste
takjes, blaadjes en verder alles wat je maar
mooi vindt om op onze herfstkrans te gaan
plakken. Verzamel alles in een tas en neem
het mee naar binnen. Daar gaan we er een
mooie krans van maken.

Herfst uiltje met cupcake papiertjes
Herfst, Herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend wc rolletjes op een hoop!
Wat gaan we daarvan maken? Deze super
schattige herfst uiltjes.

Parapluutjes vouwen
Rondje blaadjes vouwen en plakken en
voordat je het weet ontstaat er een
schitterend parapluutje ter decoratie.

Regenkoker
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met
deze zelfgemaakte regenkoker kun je het
geluid van regen namaken. Of ga je soms
wild schudden? Dan hoor je onweer!
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Kabouterlunch
In de herfstvakantie is de lunch extra gezellig.
Ik heb gehoord dat de kabouter weer wat
boodschappen komt brengen zoals doosjes
hagelslag en potjes jam. 
Misschien maakt hij wel weer minibroodjes.
Ook maken we herfstboterhammen...

Appel-Pindakaas Sandwich
Een combinatie die je misschien niet meteen
verwacht maar die gewoon heel lekker
smaakt en ook nog eens erg gezond is.
Probeer het maar eens uit!

Herfstkoekjes bakken
Heerlijke koekjes maken we vandaag. Door
de smaak van vanille en een heerlijke
walnoot passen ze wel goed bij de herfst.
Maar als je ze lekker vindt; neem dan het
recept gewoon mee naar huis en maak ze
zo vaak je wilt.

Bladerdeeg appeltjes
Mmmmmm, appeltjes schillen, snijden,
bladerdeeg vormen in een figuur van een
appel en dan lekker de oven in. Ruikt lekker,
is leuk en smaakt heerlijk, dus wat wil je nog
meer?

Poppenkast
In de herfstvakantie is het weer tijd voor
poppenkast! Wat voor avonturen beleeft de
kabouter dit keer weer?

Buiten-, muziek- of bewegingsactiviteit
Als het droog is gaan we in ieder geval even
naar buiten. Lekker naar het park. Regent het
te hard, dan gaan we een muziek-, dans- of
bewegingsactiviteit doen.

Slakhinkelen
In een slakkenhuis met vakken kun je
hinkelen. Maak de slak zo groot als je leuk
vindt. Wie houdt dit het langste vol?

Vlieger van een plastic tas
Heb je thuis een grote felgekleurde plastic
tas? Neem deze dan mee en tover 'm om tot
een vlieger!

Parachutespelen
Samenwerken en goed opletten is belangrijk
wanneer we spelletjes doen met de
parachute. We doen verschillende varianten,
zoals haaienbijtertje, kat en muis, het
ruimteschip en meer!


