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Maandag 19 oktober
Spookhuis bouwen

Vandaag gaan we lekker griezelen op de Clup. We toveren de clup om tot spookhuis.! Durf jij het aan? Betreden op
eigen risico… ;-)
Creatieve workshop van Willemien

Vandaag komt Willemien bij jullie langs voor een creatieve workshop!
Nepwonden maken

Een bloederige schaafwond is meestal heel erg pijnlijk, maar deze niet… Een nepwond maken die net echt lijkt?
Wie ga jij de stuipen op het lijf jagen?
Tie dye je eigen slaapshirt

Leef je uit en tie dye je eigen slaapshirt! Hoe creatief ben jij?

Dinsdag 20 oktober
Spookpizza

Een pizza margarita kennen we natuurlijk allemaal, maar ken jij de spookpizza al?
Heksenbrouwsel

Een beetje van dit, een beetje van dat. Een pruttelende pot vol met jouw eigen heksendrankje. Weet jij er iets
lekkers van te maken?
Halloween party diner

Mmmm, zorg maar dat je trek hebt, want het is tijd voor wat lekkers! We hebben Halloweenhapjes voor jullie,
dus schrik niet…
Levend Cluedo

Heb jij het al gehoord? Er is een groot mysterie wat opgelost moet worden… Ontdek jij wie de dader is?

Woensdag 21 oktober
Mummie-monster-heksenslijm

Het is slijmerig en je kunt het zelf maken… Je hebt waarschijnlijk al ’n keer eerder slijm gemaakt, maar vandaag
gaan we aan de slag met een monsterlijk uitvoering. Heb je er zin in?
Hi-ha-heksenspel

Word jij een echte heks tijdens deze spelletjes? Door het samen te spelen kan je een heksendiploma krijgen. Laat
maar zien dat je die verdient!
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Donderdag 22 oktober
Mummie maken

Mummi ceren is een eeuwenoude techniek die vooral werd gebruikt door de Egyptenaren. Maar vandaag gaan
we daar verandering in brengen. We gaan mummies maken, van… je verzint het maar!
Herfst zintuigenspel

Tijd om naar buiten te gaan! De herfst zorgt voor veel veranderingen in de natuur. Kunnen jullie al de
veranderingen ruiken, zien of voelen?
Monsterlab

Wie-o-wie is de dader? Daar komen we maar op één manier achter. Ga aan de slag met de proe es en wie weer
ontmasker jij
Lego Clup Masters

Tijd voor wat uitdaging! Probeer met jouw Clup de LEGO-opdrachten zo goed mogelijk uit te werken. Worden
jullie de LEGO Masters?

Vrijdag 23 oktober
Clup Challenge

Vandaag staat weer een Clup Challenge op de planning. Je gaat samen met je team hard aan de slag om weer een
nieuw bandje te verdienen!
Halloween spookhuis

Laat je fantasie de vrije loop. Vandaag staat jouw creativiteit centraal. Wat voor spookachtigs ga jij in elkaar
toveren.

