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Thema herfstvakantie 2019;  
het is herfst, wij zijn boswachters.  
 
 
 
 

 
 
Vakantie programma voor de herfstvakantieweek 21-25 oktober 2019 
 
Maandag 21 oktober gaan de jongste kinderen vogelhuisjes 
versieren, om het gezellig te maken voor de kleinste vogeltjes 
gaan de kinderen de huisjes mooi verven en met natuurlijke 
materialen beplakken. 
De oudste kinderen gaan zelf egelhuisjes maken. Met hout en 
spijkers leren ze hoe ze het beste een huisje voor de egels 
kunnen maken waarin deze diertjes zich kunnen verschuilen. 
Hoe we dit het beste kunnen doen hebben wij geleerd uit het 
boek van de boswachter.  
 
Na al deze arbeid hebben wij wel trek gekregen, wij gaan voor de lunch pompoensoep maken en 
voor de middag trek een kwarktaart… dat word smullen! 
 
Dinsdag 22 oktober gaan alle kinderen met ons Un1ek busje naar het prinsenbos in Naaldwijk. 
Daar gaan we wandelen, spoorzoeken, bladeren en kastanjes verzamelen en proberen de dieren 
te ontdekken net zoals een echte boswachter. 
Houdt u rekening met kleding en schoeisel passend bij het weertype (ook regenkleding) en evt. 
droge kleding. Geef uw kind een rugzak, bidon en brooddoos mee die door ons uiteraard gevuld 
word met een gezonde lunch. 
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Woensdag 23 oktober beginnen wij met leuke oud 
Hollandse spelletjes maar dan in ons eigen bos bij het 
speelveld. Na de lunch brengen wij met de kinderen een 
bezoek aan de 
 bioscoop, welke film dat word is een verrassing…. 
 
 

 
 
Donderdag 24 oktober gaan de jongste kinderen kastanjes zoeken 
om daar een spin en spinnenweb van te maken, want we willen ons 
lokaal versieren met onze zelfgemaakte decoraties. De oudste 
kinderen beginnen met jachtseizoen in de buurt, welk team is het 
beste in spoorzoeken…. In de middag gaan de oudste spin pompons 
maken om het lokaal verder te versieren. 
 
 

  
 
Vrijdag 25 oktober gaan de jongste kinderen naar het klauterwoud om daar natuurschatten te 
vinden we nemen ons natuurboek mee om te kijken waar we naar moeten zoeken. De oudste 
kinderen gaan ook naar het klauterwoud maar zij gaan een survival route doen om net zo fit te 
worden als een boswachter… 
Wij gaan met alle kinderen lopend naar het klauterwoud dus houd u rekening met kleding en 
schoeisel passend bij het weertype (ook regenkleding) en evt. droge kleding. Geef uw kind een 
rugzak, bidon en brooddoos mee die door ons uiteraard gevuld word met een gezonde lunch. 


