BSO RM 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

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

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!

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

Dinsdag 13 augustus
uitstapje
Spel 4-7 jaar: Dora en Diego speurtocht
Kom mee op avontuur in deze gezellige
speurtocht vol met puzzels en raadsels! Je
ontmoet Dora, Diego, Tico en zelfs Zwieber.
Pas dus maar goed op!

Muzikale Knikkerbaan
Spijkers in een plank slaan maakt een hoop
lawaai. Maar als we met dit werkje klaar
zijn dan maken we muziek in plaats van
lawaai. Als je de knikkers over deze baan
laat rollen krijg je een mooi muzikaal
effect.

Creatief 4-7 jaar: Knutselen met oude CD's
Ho stop! Gooi je oude cd's en dvd's niet weg!
Met een stapel oude cd'tjes kun je heel veel
mooie dingen maken! Knutsel je mee?
Creatief 7+: Maracas van eieren
Maracas is een ander woord voor
sambaballen. Normaal gesproken worden ze
gemaakt van een kalebas en maken ze een
ruisend geluid. Vandaag maken wij ze van
eierschalen.
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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!

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!

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!

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!

Vrijdag 16 augustus
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.
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.

