
PROGRAMMA HERFSTSPEELWEKEN KLEUTERS

DE BUITELING KOGELSTRAAT & MABO

THEMA: Abracadabra

WEEK 1 : 

MAANDAG DINSDAG 2/11 WOENSDAG 3/11 DONDERDAG 4/11 VRIJDAG 5/11

VM L
knutsel je eigen 

toverstaf L
maak je eigen 

heksenhoed L
Halloweenpotjes 

schilderen

NM Z
spelletjes met een 

griezelige voeldoos b samen op heksentocht b
griezelparcours en -

estafette

VM Z
kennismaking onder de 

tovertent T heksensoep maken R tocht door het bos Z mik met de spin

NM L
met je eigen toverstok 

een ballon opblazen Z tovenaarspektakel L
een magische bloem 

maken b
durf jij door het 

spinnenweb?

VM L
handafdruk van een 

heks T
magische beignets 

maken L
heksenballonnen 

versieren

NM Z griezelspelletjes d
hockey met een 

toverstaf M sprookjesboom

VM Z
piñata met een 

pompoen Z magische spelletjes L
een heksen-

sleutelhanger maken

NM L een heks knutselen T griezelkoekjes maken b
griezel omnisport met 

parachute

Kogelstraat 29, 1000 Brussel - 0492/97 07 36 - Verantwoordelijke: 0492/72 79 34

Mini's                                                                                                                                                        
°2019

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       

Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                

Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          

Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 

water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 

nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Kabouters                                                                                                                                                        
°2018-19

Dwergen                                                                                                                                                        
°2017

Trollen                                                                                                                                                        
°2016     

Allerheiligen (gesloten)

Z
tovenaarspektakel in het 

ballenbad

naar de binnenspeeltuin

naar de binnenspeeltuin

c

c



PROGRAMMA HERFSTSPEELWEKEN 6+

DE BUITELING KOGELSTRAAT & MABO

THEMA: Buitelende Beroepen

WEEK 1 : 

MAANDAG DINSDAG 2/11 WOENSDAG 3/11 DONDERDAG 4/11 VRIJDAG 5/11

VM c
museum van de 

Nationale Bank c politie museum c
op bezoek in een 

brandweerkazerne

NM b spelletjes in het park L
je eigen politiewagen 

knutselen L
je eigen brandweer-

wagen knutselen

VM d
trefbal als een echte 

sportman c
naar de markt en 

fruitsla maken T
spaghetti maken als 

een echte chefkok

NM b basketbal in de buurt b worstelparcours P cinéma: Ratatouille

VM d
trefbal als een echte 

sportman c
naar de markt en 

fruitsla maken T
spaghetti maken als 

een echte chefkok

NM b basketbal in de buurt b worstelparcours P cinéma: Ratatouille

Kogelstraat 29, 1000 Brussel - 0492/97 07 36 - Verantwoordelijke:  0492/72 79 34

Breng je kind vanaf 7u30 tot 9u15                                                                                                                                                       

Haal je kind op vanaf 16u tot 18u20                                                                                

Na een uitstap zijn we soms pas na 16u terug!                                         -                                                                                                                                                                                                                          

Geef elke dag een brooddoos met boterhammen, een drinkbus met 

water en een gezond 10-uurtje en 4-uurtje in een doosje mee. Geef 

nooit snoep, zoete koeken, chips of snacks mee.

Hobbits                                                                                                                                                        
°2014-15          

Elfen                                                                                                                                                             
°2012-13                  

Reuzen                                                                                                                                                             
°2010-11          

c zwemmen in Olympos

c

c

Allerheiligen (gesloten) zwemmen in Olympos

zwemmen in Olympos


