
Music Maestro
25 februari tot en met 01 maart

Hallo music maestro's & feestbeesten!

One, two, three: let's play! Speel jij een muziekinstrument? Deze
week op de BSO zijn we allemaal muzikanten of feestbeesten. We
maken namelijk onze eigen instrumenten, maar dat is nog lang niet
alles. 
Ook gaan we een feestje vieren ; Carnaval!
En we zullen de week gaan beginnen met een relaxed dagje. Alvast
voorbereiden op een druk en gezellig programma.

Ben je klaar voor een week vol muziek, plezier en gezelligheid? Kom
dan naar de BSO toe! 

Muzikale groetjes van;
Claudia, Cynthia. Daniella, Danielle, Merve, Saskia & Stacey

Maandag 25 februari

Makkelijke pakken dag
Vandaag mag je lekker in je makkelijke
pak/pyjama naar de BSO toe komen.
We gaan een relaxed dagje houden met elkaar.
Ook de leidsters komen in hun makkelijke pak....en
vergeet je pantoffels niet mee te nemen!

Ontbijt ochtend
Wij gaan lekker met zijn allen ontbijten.
Rond 9 uur gaan wij lekker aan tafel zitten en met
elkaar ontbijten. Dus zorg dat je op tijd bij ons
bent.
En zorg dat je ook nog honger hebt als je binnen
komt.

Winteryoga
Heerlijk ontspannen in de winter doe je natuurlijk
met yoga! Bij lekker weer kan het gewoon buiten:
je spieren worden namelijk lekker warm!

Voetverven
Vingerverven heb je vast al eens gedaan. Maar met
je voeten verven, heb je dat wel eens geprobeerd?
Leuk om te doen en het resultaat wordt kleurig.
Doe je mee?

Creatief 7+: 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.

Dinsdag 26 februari

Carnavals feest (middag)
Wij gaan vanmiddag een gezellig Carnavalsfeest
houden!
Vergeet je niet je verkleedkleding mee te nemen?!?

Oud Hollandse spelletjes
Vanmiddag tijdens de carnaval gaan we gezellig
met de hele BSO Oud Hollandse spelletjes doen.
Denk aan; blikgooien, spijkerpoepen, estafette..

Creatief 8+: Harmonica maken
Weet je wat een harmonica is? Het is een klein
instrument waar je ontzettend veel geluid mee
kunt maken. Wij maken onze eigen harmonica, het
begin van een orkest! 

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

Woensdag 27 februari

Creatief en muziek 4-12 jaar: Muziek
uit oude rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier
muziekinstrumenten van. Doen ze het goed? We
proberen het uit in ons 'rommelorkest'. 
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Eten en drinken 4-12 jaar: Eetbare
drumsticks
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole
drumsticks! Maak zelf je eigen lievelingsvariant:
met pindakaas en nootjes?

Drama 4-12 jaar: Dobbel voor muziek!
Gooi met de dobbelsteen om te kijken welk
instrument je uit gaat beelden! En misschien moet
dat wel in super speed of met je ogen dicht....

Donderdag 28 februari

Creatief 4-12 jaar: Verfkunst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele
kunstzinnige manier. Met wat verf onder onze
voeten gaan we lekker kliederen!

Eten en drinken 4-12 jaar: Smoothie
met snor
Neem deze smoothie als een echte dirigent: met
een snor! 

Sport en spel 8+: Wie is de Music
Maestro?
Welkom bij de grote Muziek Quiz! Laat horen en
zien hoeveel jij over muziek weet: ben jij dé music
maestro? 

Vrijdag 1 maart

Muziek uit oude rommel
We gaan op zoek naar oude rommel en maken hier
muziekinstrumenten van. Doen ze het goed? We
proberen het uit in ons 'rommelorkest'. 

Creatief 4-12 jaar: Maak je eigen
gitaar
Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De
eerste stap is dan natuurlijk het hebben van een
gitaar: maak hem zelf! 

Proefje 4-12 jaar: Swingende rozijnen
Soms kun je gewoon niet stil blijven staan en moet
je even swingen, deze rozijnen denken er net zo
over! 

Muziek en drama 8+: 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!


