
Mei Vakantie week1  : Music Maestro
22 tot en met 26 april

Informatie ouder/ verzorger:
Iedereen die werkt, inburgert of studeert heeft recht op
kinderopvangtoeslag en dat kan oplopen tot meer dan 90 van de
kosten. Ook als het enkel gaat om vakantieopvang of opvang tijdens
studiedagen!
Bij het servicebureau van Wasko zitten de medewerkers van de
afdeling Kindplanning klaar voor
meer informatie en voor een vrijblijvende proefberekening (bel
078-6157165 of mail kindplanning@wasko.nl )
Of voor meer informatie over de opvang bij Wasko zie www.wasko.nl
Kom je ook gezellig een dag op de BSO!

Maandag 22 april

2e PAASDAG .... !!!!!!!
FIJNE PASEN.... !!!!!

Dinsdag 23 april

Picknick  .. !!
Oeh  daar krijg je honger van. Van al dat dansen,
trommelen en bewegen... 

Bij lammetjeswiel .. !! Rammelen,
ritselen en trommelen  in de natuur.
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen!
Je kunt met van alles rammelen, ritselen, plonsen,
trommelen, doe je mee! 

Tompoes en Snorkels;  Xylofoon fruit
Heb je wel eens een xylofoon gezien? Als je daarop
tikt kun je hoge en lage tonen horen. Misschien
kun jij wel hoog en laag zingen als je er eentje op
eet! 

Orka's en Ollie's; 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.
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Woensdag 24 april

LUNCH ... VERSE SOEP MET BROOD
.. !!
Help je mee? we gaan vandaag heerlijke verse soep
maken. Met een stukje brood erbij natuurlijk.

Iedereen: 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'. 

Iedereen: Eetbare drumsticks
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole
drumsticks! Maak zelf je eigen lievelingsvariant:
met pindakaas en nootjes?

Tompoes en Snorkels; Welk
muziekinstrument ben ik?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop
staat. Kun jij raden welk muziekinstrument je bent?
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Donderdag 25 april

LUNCH .. BROODJE GEZOND .. !!
OOOhhh heerlijk. Een broodje gezond.
Komkommertje erop. Tomaatje, augurkje.. !! Wat
doe jij op je broodje? Je mag het namelijk helemaal
zelf weten.

Orka's en Ollie's: 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? 

Tompoes en Snorkels: Tam tam daar
komen muzikanten aan
Hoe ziet het eruit als je een viool bespeelt? En wat
doe je op een saxofoon? Wij houden een grote
optocht van muzikanten! 

Tompoes en Snorkels: Smoothie met
snor
MMMmmmm lekker een smoothie. Probeer daar
maar eens een mooie snor mee te maken. Je lijkt
net een dirigent .. ! 

Orka's en Olie's : 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! 

Vrijdag 26 april

LUNCH ... TOSTI ... !!

Middagjes Dans en Zang ..
Kun je net zo lekker swingen als Shakira? Of net zo
goed dansen als Justin Timberlake?
Laat je moves zien. Van middag maken we er één
groot dans feest van.

Orka's en Ollie's: 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!


