
BSO Matilo  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
Liedjespuzzel
Wat we nu voor rare teksten gaan zingen...
Ergens komt het bekend voor, maar het
klinkt best gek. Kun jij het liedje weer in
elkaar zetten? 

Creatief 7+: Knutselen met oude CD's
Hoh stop, gooi je oude cd's niet weg! Maar
neem ze mee! Met een stapel oude cd'tjes
kun je heel veel vette dingen maken!
Knutsel je mee?

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!

Koken 4-12 jaar: Discopoffertjes
Poffertjes zijn al een feestmaal. Maar als we
ze dan ook nog eens lekker gaan "pimpen"
toch echte discopoffertjes dan zijn ze
helemaal super lekker!

Dinsdag 13 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.

Boter, kaas en instrumenten
Je leest het goed: geen
boter-kaas-en-eieren deze keer maar
boter-kaas-en-instrumenten! 

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!
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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! 

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.

We gaan op pad!
Vandaag willen we op pad gaan, van te
voren horen jullie of je met de fiets moet
komen of niet.


