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Op 31 oktober is het Halloween! Steeds meer
scholen, verenigingen doen 'iets' met
Halloween. Spooktochten, verkleedpartijen,
trick or treat tochten etc. Ben je ook in voor
iets engs en lekker griezelen met je
gastkinderen? Veel spannende tips vind je in
deze tweede editie van Samen Spelen. Griezel
ze...:)
Spinnennestjes of spinneneitjes
Halloween Schimmenspel

Knip de schimmige figuren uit en
bedenk samen een schimmenspel.
Komt dat zien!

Spinnen worden geboren uit een ei. Uit
de eieren komen kleine spinnetjes die
pas na de eerste vervelling op een
miniatuuruitgave van hun ouders lijken.
Zo'n hangend ei vol met spinnetjes ziet
er best eng uit maar het is puur natuur.
We maken vandaag een griezelig echt
uitziende variant van knutselmateriaal!

Griezelblikkengooispel

Dit griezelblikkengooispel is een leuke,
eenvoudige knutsel- en spelactiviteit
ineen. Je hebt er wel een flink aantal
lege conservenblikken voor nodig, dus
spaar je mee?

Stokbrood met griezeleitjes

Dit hapje is zó griezelig dat niet alleen
de eitjes schrikken.

Appelmonsters
Hangende vleermuizen

Ben je bang van vleermuizen? Van deze
vast niet! We maken ze van wc-rolletjes
en ze zien er heel erg grappig uit.

Hele grappige hapjes van appel. Gezond
en lekker, maar als je er naar kijkt dan
wil je ze eigenlijk niet opeten! Kom deze
kleine monsters maken!
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Flessen maskers

Wat kun je allemaal met een lege fles?
Nou een super leuk masker maken.
Maak je een heel eng masker of een
grappig gekleurd monstertje. De keuze
is aan jou.

Spinnenweb woordenspel

Balanceer over de draden van het web
om de juiste letter te verzamelen voor
de namen of de woorden die je zoekt!

Ratten en Raven
Skelet van wattenstaafjes

Wattenstaafjes lijken best een beetje op
witte botjes, vind je niet? Wij gaan ze
vandaag namelijk gebruiken voor het
maken van skeletten. Superleuk om te
doen. Maak jij er ook eentje?

Spinnenweb vangen

In de herfst zien we vaak
spinnenwebben hangen buiten. Je komt
ze bijna overal tegen, wist je dat de
spinnen elke avond een nieuw web
maken? We kunnen er daarom best
eentje bewaren!

Bij dit spel moet je goede schoenen aan.
Je moet namelijk heel hard kunnen
rennen. Ondertussen moet je ook nog
heel goed kunnen luisteren. Kortom een
superspannend spel!

Zwevende spookjes

Spookjes die echt lijken te zweven. Leuk
om buiten te zetten met een lichtje erin
op Halloween maar ook voor binnen is
het een echte eyecatcher.

