
Music Maestro
22 tot en met 26 oktober

Hallo music maestro's,

One, two, three: let's play! Speel jij een muziekinstrument? Deze
week op de BSO zijn we allemaal muzikanten. We maken namelijk
onze eigen instrumenten, maar dat is nog lang niet alles. 
Want echte music maestro's kunnen natuurlijk van alles muziek
maken: van onderdelen uit de natuur tot gezellige muziekspellen.
En we gaan zelfs drumsticks eten, ben je ook zo benieuwd hoe dat
proeft? 

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

Groetjes van het muzikale BSO team; Gina, Aniek, Lenny, Amber en
Yvonne

Maandag 22 oktober

SPORT BSO De Basis
Ochtendprogramma:
James Bond spel en Verstoppertje in het donker

Middagprogramma:
Slagbal op het grasveld en Spelletjesmiddag

Nemen jullie je gymspullen mee?

Dinsdag 23 oktober

Eten en Drinken 4-12 jaar: Koptelefoon
Dat wordt smullen! Een koptelefoon maken van
zure matten, oreo koekjes en dropveter

Creatief 4-12 jaar: Muziekinstrumenten
Hoe cool is dat? Je eigen muziekinstrument maken
en dit kan van alles zijn zoals: Drumstel,
Mondharmonica, Gitaar, Sambaballen, Rammelaars
met belletjes etc

Willen jullie met ons mee sparen? O.a.
keukenrollen, lege tissuedozen, blikken, kleine
blikjes, bierdopjes, plastic drinkflesjes.

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.

Sport en spel 4-7 jaar: Welk
muziekinstrument ben ik?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop
staat. Kun jij raden welk muziekinstrument je bent?

Woensdag 24 oktober

Eten en Drinken 4-12 jaar: microfoon
Hmmm vandaag maken wij onze eigen microfoon
en deze kun je na gebruik nog opeten ook!

Sport en spel 8+: Boter, kaas en
instrumenten
Je leest het goed: geen boter-kaas-en-eieren deze
keer maar boter-kaas-en-instrumenten! 

Natuur 4-7 jaar: Rammel, ritsel en
ratel in de natuur
Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen!
Je kunt met van alles rammelen, ritselen, plonsen,
trommelen, doe mee! 

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 super snel of met je ogen dicht....
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Donderdag 25 oktober

Creatief 8+ Fluit van wortel
Dit is echt gaaf om te maken! We gaan een wortel
omtoveren tot fluit, waarop je echt kunt fluiten

Muziek 4-12 jaar: Muzikale Workshop
Vandaag komt er speciaal iemand bij ons langs op
de bso om ons een hele leuke workshop te  geven.
Wat dit precies is, dat is nog even een verassing!

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?

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.

Vrijdag 26 oktober

Creatief 4-7 jaar: Panfluit
Van rietjes en elastiekjes kunnen we onze eigen
panfluit maken, doen jullie mee? dan kunnen we
aan het eind een liedje fluiten

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!

Eten en drinken 4-12 jaar: Food art:
muzikanten
De drummer en gitarist die wij vandaag gaan
maken kun je gewoon opeten. Ze zijn namelijk best
gezond én zien er ook nog eens heel grappig uit! 

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! 


