Activiteiten carrousel
herfstvakantie 2018
KIDDOOS-Tiel
KIDDOOS-Beach
De Graaf & Gravin (BSO)
Sport BSO – Lienden
KIDDOOS - Arnhem

“DE WEEK VAN FREEK”.
Maandag.
We beginnen de week met versieren van onze BSO in jungle stijl.
Een gezonde versnapering maak je zelf; een fruitslang.
In Freek’s jungle kun je geschminkt allerlei jungle spelletjes doen.
Werken uit Freeks dieren-doe-boek.
De jongere kinderen gaan vandaag naar het kabouter pad.
Dinsdag.
“De krokodil”: we knutselen en eten dit reusachtige dier.
Voor thuis: lekker geurende jungle doucheschuim.
De grotere kinderen gaan op expeditie, net als Freek.

Woensdag.
We bakken een echte Freek jungle taart.
Maak je eigen camouflage schilderij
en lijst hem in.
Sportief: 10 tellen in de rimboe.
We gaan sporten in Lienden bij Juliën.
Donderdag.
Jaarlijkse bakfeest. In samenwerking
met Dr.Oetker gaan we “aan de bakdag ” voor SOS kinderdorpen.
De opbrengst is voor het dorpje Meru in Kenia.
Bestel zoveel als u wilt, de kinderen zullen met alle liefde en plezier
uw bestelling bakken en decoreren.

Halloween. Je mag vandaag verkleed komen.
Spelletjes: heksenrace, ratten happen, grabbelen in derrie
enzovoort.
Lunch: mummie knakworst en een modderpotje.
Ben je wel eens in een escaperoom geweest? Best spannend, maar
we komen er samen uit!
Vrijdag.
Hebben jullie het al gehoord? Alle reptielen zijn ontsnapt.
We moeten ze gaan zoeken en terug brengen naar hun verblijf.
Als alle dieren veilig terug zijn maken we eetbare dieren.
Als afsluiting van de vakantie gaan we
naar onze eigen BSO bioscoop.
Freek’s wildernis.
Natuurlijk is er in de pauze popcorn.

N.B. het kan voorkomen dat door omstandigheden het programma
wordt gewijzigd.
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