Maandag
25 oktober

De Goudkikkers gaan lekker nazomeren. Wij hebben in de ochtend om
10.00 uur een activiteit in Veldhoven. We gaan daar opzoek naar goud
of edelstenen.
Weet jij al hoe je ballonnen volleybal speelt? We gaan eens lekker
zweten tijdens een feestelijk potje.
De Poelkikkers zorgen voor glibberige, oranje pompoensoep zodat we
er weer tegen aan kunnen
In de middag zijn we creatief bezig. We gaan namelijk glow in the dark
vogeltjes maken. Hoe gaaf?! Zie jij ze vliegen?
Juf Loubna, juf Desteny en juf Ingerwerken vandaag.

Dinsdag
26 oktober

In de ochtend maken wij Halloween armbanden en kun je ervoor
kiezen om geschminkt te worden tot een spook of misschien wel
Frankenstein…
De Poelkikkers maken een tripje naar Veldhoven Zoo en zijn om 16:30
uur terug op het kindcentrum. Welke dieren zullen we deze keer zien
en wie zoeft het snelt van de glijbaan?
Er is ergens een schat begraven en de Goudkikkers moeten die ’s
middags gaan zoeken.we gaan lekker naar buiten! Wij hebben er zin in,
jullie ook?!
Juf Monique, juf Desteny en juf Jade werken vandaag.

Woensdag
27 oktober

Vind jij de weg naar het einde van de griezelige speurtocht? We komen
er vandaag achter. We gaan buiten op jacht en speuren. Doe je mee?
Wie o wie is er het snelst? We bedenken samen een estafette parcours
die we buiten opzetten en vervolgens strijden we tegen elkaar maar zul
je ook goed moeten samen werken en elkaar aanmoedigen. GOGOGO
Juf Nikki werkt vandaag.

Donderdag
28 oktober

Vandaag staat in het teken van enge monsters… Je mag vandaag
verkleed komen als je dit wilt! (zorg je dat je niet te eng en spannend
verkleed bent, anders schrikken we misschien wel heel erg) Wie wil
mag ook geschminkt worden.
Ik weet hoe je een gekleurde schuimfontein maakt. Weet jij dat ook? Je
wordt een ware professor in het lava laboratorium
Er staan lekkere Halloweenhapjes op het programma dat wordt lekker
smullen! Maar eerst gaan we ze natuurlijk samen maken.
Juf Loubna, juf Monique en juf Inger werken vandaag.

Vandaag pimp jij je eigen pompoen en natuurlijk mag hij mee naar huis.

Vrijdag
29 oktober

In de ochtend en in de middag is er een piratengymles voorbereid in de
speelzaal. AAARrrrggHHH Piraten en schavuiten, allemaal verzamelen!
Juf Loubna en juf Desteny werken vandaag.

