
BSO BV Zomerweek 4 Muziek (zomervakantie)
12 tot en met 16 augustus

Hallo allemaal,

Wie is jouw favoriet? Justin Bieber, Ariana Grande, Armin
van Buuren? Er wordt heel veel muziek gemaakt, in
Nederland maar ook in de rest van de wereld. Op televisie
kunnen we genieten van allerlei talentenjachten zoals de
Voice of Holland en je kunt ook lekker lachen met Playback
je Gek! Deze week draait het om jouw muzikale talent. Je
kunt zingen, dansen, knutselen en meedoen aan
speurtochten en hele leuke spellen. 

Ben je er klaar voor? We roepen alvast: Music Maestro
please!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 12 augustus
Vandaag gaan wij op stap
We gaan vandaag op stap. Ook benieuwd
wat we gaan doen?

Creatief 4-12 jaar: Waterxylofoon maken
In water zit een heleboel muziek. Vandaag
maken we een waterinstrument en leren
spelen op de klanken van minder of meer
water.

Spel 4-7 jaar: Geluidenmemory
Eerst maken we het memory spel, daarna
spelen we het. Niet met plaatjes dit keer
maar wel met geluiden!

Spel 4-12 jaar: Water Limbo Dansen
Ben jij een goede limbodanser? Dit keer
gaan we dansen met water. 

Dinsdag 13 augustus
Muziekspeurtocht 4-12 jaar: Boem
retteketet!
Een orkest bestaat uit heel veel
muziekinstrumenten! Violen, trompetten,
fluiten, drums.. teveel om op te noemen. In
deze muzikale speurtocht komen we ze
allemaal tegen! Gaan jullie mee op dit leuke
muziekavontuur?

Koken 4-12 jaar: Tortillawrap met kip en
mais
Heerlijk voor de lunch; de tortilla. In Mexico
is dit echt het volksvoedsel, iedereen eet
het daar bijna dagelijks. Het geeft je
genoeg energie om de samba te dansen!

Creatief 4-12 jaar: Muziekinstrumenten
maken
Heb jij altijd je eigen instrument willen
hebben? Kom dan met ons je instrument
knutselen! Je kunt kiezen uit een aantal
instrumenten. 

Spel 4-12 jaar: Stoelendans
Hoeveel rondes blijf jij in het spel? Doe mee
en we vinden het uit!
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Woensdag 14 augustus
Speurtocht 7+: VIP bus
Gaan jullie mee op jacht naar Bekende
Nederlanders? Stap in de VIP bus en zoek de
BN'ers. Heb je er 1 gevonden dan weer snel
terug naar het station om de volgende te
zoeken.

Expressie 4-12 jaar: Playback je Gek
In deze Playback je gek! mag je nadoen wie
je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen
liedje te zijn. Het kan ook een reclame van
de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe
gekker hoe beter!

Notenkoekjes
We gaan notenkoekjes maken, een gezonde
snack voor tussendoor want we gebruiken
natuurlijke ingrediënten en zoeten de
koekjes met honing of agavesiroop.

Donderdag 15 augustus
Creatief 7+: Rockstar Gitaar
Wanne be a Rockstar? Deze gitaar maakt dan
wel niet veel lawaai maar je kan er wel
perfect mee imiteren. Bovendien is het een
eyecatcher op je kamer! 

Eten en drinken 4-12 jaar: Piano Sandwich
Van eigenlijk heel gewoon wit brood maken
we vandaag een eetbaar piano toetsenbord.
Zoals wel vaker is dit hapje er ook weer
eentje waarvan we het eigenlijk bijna zonde
vinden om 'm op te eten. Daarom maken we
er zeker een foto van!

Spel 4-12 jaar:  Muzieknoten renspel 'Daar
zit muziek in!'
Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar
alle muzieknoten liggen door elkaar. Welk
orkest maakt als eerste de bladmuziek weer
compleet? Een strategisch ren- en tikspel,
waarbij samenwerking je ver kan brengen!

Creatief 4-7 jaar: Maak je eigen microfoon!
Glitter, glamour, fotografen en rode lopers!
Wie wil er nou niet beroemd zijn! Vandaag
knutselen we onze eigen microfoon. Die
kunnen we straks goed gebruiken als we op
het podium staan! 

Vrijdag 16 augustus
Expressie 7+: Hollandse Rap
Gers Pardoel, Lange Frans, Ali B; allemaal
heel bekende Nederlandse rappers. De rap is
ontstaan in Amerika maar in Nederland al
jaren populair. Vandaag maken we onze
eigen rap.
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Eten 4-12 jaar: Patatje Gezond
Mmmmm, super lekker zakje patat! Of
eh....het is net even anders dit keer. Geen
frietjes maar....? Laat je verrassen. 

Creatief 4-7 jaar: VIP handafdruk in gips
Het heeft even tijd nodig want dit moet
even drogen maar daarna heb je wel een
handafdruk net als alle celebrities, zangers,
acteurs enz. die in Hollywood hun
handafdruk hebben mogen zetten op de
Walk of Fame!

Muziek & Expressie 4-7 jaar: Muziekharten
Spel
We zetten de muziek aan en lopen over de
harten kring. Als de muziek stopt pakken we
het hart dat het dichtst bij onze voeten ligt.
Deze opdracht voeren we uit. Dat wordt
enorm lachen!


