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BSO Matilo

Maandag 22 februari
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the
dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit.
Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Fruitspiesen maken
Doen jullie mee? We maken een spies van verschillende
soorten fruit. Het wordt een grote smaakexplosie in je mond
en het is ook nog eens heel gezond.

Instrumenten en muzieknoten strijken
Muzieknoten, blaas, strijk en/of slaginstrumenten. Denk aan
een trommel of een saxofoon. Met behulp van wat
voorbeelden maken we we mooie instrumenten en
muzieknoten van strijkkralen. Hoe muzikaal ben jij?

Flessen voetbal
Hoe goed kan jij jouw fles bewaken? Scoor door de fles van
je tegenstander om te schieten.

Dinsdag 23 februari
Stoelendans
Hoe snel kan jij reageren op de muziek? Verover je plekje
tijdens de stoelendans.

Er was eens...samen een sprookje maken
We fantaseren erop los en bedenken de mooiste of stoerste
sprookjes!

Fruity smoothie
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen
"vitaminebom": lekker én gezond!

Donderdag 25 februari
Waterige hints
Wij gaan dieren uitbeelden zonder te praten. Probeer jij
maar eens een inktvis of een pinguïn na te doen! De andere
kinderen proberen het te raden en zo leren we de
dierenwereld ook gelijk wat beter kennen!
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Jungle zumba
We swingen onze heupen los met deze jungle zumba!
Zumba is een dansstijl wat als fitnessprogramma wordt
gebruikt. Wij gaan dansen op vrolijke junglemuziek!

Daar zit muziek in!
Heb jij altijd je eigen instrument willen hebben? Kom dan
met ons je instrument knutselen! Je kunt kiezen uit een
aantal instrumenten.

Levend Stratego
Levend Stratego is afgeleid van het bordspel Stratego. Het
wordt gespeeld met twee partijen van ongeveer gelijke
grootte (bijvoorbeeld: rood en blauw). Het doel is om de
"vlag" van de tegenpartij te veroveren

Maandag 1 maart
Gooi een verhaal
We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en
wat er gebeurt. We schrijven of spelen ons verhaal. Een
prinses in een woestijn die een giftige appel eet? Of een
tweehoofdig monster in een donker bos die zijn geheugen
kwijt is....?

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort
dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Fantasie wie-wat-waar
Ben jij Roodkapje tijdens een picknick in de kelder? Of Olaf
tijdens een voetbalwedstrijd in de woestijn? Doe mee met
dit hilarische spel en beeld het kaartje uit aan jouw
teamgenoten!

Dinsdag 2 maart
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We
gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke film.
Neem je je bioscoopkaartje ook mee?! We maken ook nog
een gezonde variant van popcorn.
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Kleuren stopdans
We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let wel op..
Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Muziek galgje
Welke instrumenten en muzieksoorten weet jij te verzinnen en hoeveel weet jij er te
raden?

Zwerkbal
Zwerkbal is een stoere en magische sport, bekend van Harry Potter. Wist jij dat je dit
ook in het echt kunt spelen? Spring op je bezem en doe mee!

Donderdag 4 maart
Finish the lyrics challenge - Jungle stijl
In deze challenge pakken we de microfoon er bij en letten we goed op..! Stopt de
muziek? Zing dan de zin verder. Degene die het meeste goed heeft gezongen, wint
de challenge!

IJsthee experiment
Hoe maak je zelf ijsthee? Vandaag komen we daar achter!

Sokpoppen
Van sokken maken we leuke handpoppen. Een monster, dier of grappig mannetje.
Laat je fantasie de vrije loop. Bedenk daarna met een paar poppencreaties een
theatervoorstelling en voer deze voor elkaar op.

Iemand is hem, niemand is hem
Is de bal in het spel? Pas maar goed op, want iedereen kan hem zijn en je zomaar
afgooien!

 


