
BSO Maasplein

Tour d� talen�: Wee� 4 M�zie�
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 van de juffen,

Nicole, Samantha, Sharon, Wendy

Maandag 9 augustus
Lunch
Lekkere Boterhammen

Water limbo
Snorkels & Orka's
De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad waarbij de
danser onder een brandende stok door moet dansen! De
dansen mag alleen achterover hangen. Dus niet bukken! Als
het lukt om op die manier onder de stok door te dansen,
wordt de stok lager gehangen. De limbo wordt ook wel
gedanst zonder brandende stok, waarbij het publiek mee
mag doen.Ben jij een goede limbodanser?
Water-xylofoon
Snorkels
In water zit een heleboel muziek. We maken een
waterinstrument en leren spelen op de klanken van meer of
minder water.
Muzikale knikkerbaan
Orka's
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.

 

09 augustus
t/m

13 augustus
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Discopoffertjes
Snorkels & Orka's
Poffertjes zijn al een feestmaal. Maar als we ze dan ook
nog eens lekker gaan "pimpen" tot echte discopoffertjes dan
zijn ze helemaal super lekker!

Dinsdag 10 augustus
Lunch
Pannenkoeken

Boem retteketet!
Snorkels
Een orkest bestaat uit heel veel muziekinstrumenten! Violen,
trompetten, fluiten, drums.. teveel om op te noemen. In deze
muzikale speurtocht komen we ze allemaal tegen! Gaan
jullie mee op dit leuke muziekavontuur?
Stoelendans
Snorkels & Orka's
Hoeveel rondes blijf jij in het spel? Doe mee en we vinden
het uit!
Mexicaanse tortilla's
Orka's
Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het
bijna dagelijks. Het is een soort ongezuurde pannenkoek,
gemaakt van maïs- of tarwemeel. We vullen 'm met
heerlijke en gezonde ingrediënten!
Sambaballen
Snorkels & Orka's
Je feestje is pas compleet met sambaballen! Maak deze
leuke muziekinstrumenten zelf! Wat rijst, een keukenrol en
behanglijm en smeren maar!
Rockstar gitaar
Orka's
Altijd al een rockster willen worden? Met deze gitaar maak
jij de blits op ieder feestje. Je kunt zelf beslissen welke
kleuren hij krijgt en welke vorm. Cool toch?! Probeer het uit
met al je vriendjes en verzin een leuk optreden, dat is gaaf!
Fruity smoothie
Orka's & Snorkels
Zijn jullie ook zo dol op fruit? We maken onze eigen
"vitaminebom": lekker én gezond! neem jij ook een heerlijk
glaasje?
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Woensdag 11 augustus
Lunch
Lekkere Boterhammen

Playback je gek
Snorkels & Orka's
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!
Dora en Diego speurtocht
Snorkels
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!
Welke YouTube BN-er ben ik?
Orka's
Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee!
Maak een muziekstok
Orka's
Wist je dat je ook een eigen muziekinstrument kunt maken? Deze keer maken we een hele
muzikale stok! Hang er van alles aan of plak het vast en maak jouw muziekstok!

Donderdag 12 augustus
Lunch
Soep

Piano sandwich
Snorkels & Orka's
Van heel gewoon wit brood maken we 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!
Microfoon
Snorkels
Glitter, glamour, fotografen en rode lopers! Wie wil er nou niet beroemd zijn! We knutselen
onze eigen microfoon. Die kunnen we straks goed gebruiken als we op het podium staan!
Muziek Bingo
Orka's
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van getallen die voorbij komen
worden platen gedraaid! De spanning van de traditionele bingo, maar dan met muziek! Weet
jij de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?
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Rockstar Gitaar
Snorkels & Orka's
Droom je ervan om te kunnen gitaar spelen? De eerste stap is dan natuurlijk het hebben van
een gitaar: maak hem zelf!

Vrijdag 13 augustus
Lunch
Broodje knaks

Speeltuin kinderdijk
We gaan vandaag een ochtendje naar de speeltuin. Trek je makkelijkste kleding aan.

Maak je eigen rap!
Orka's
Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is
ontstaan in Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!
Maak zelf regen!
Orka's
Hoor ik het goed? Regent het buiten? Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid
van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? Dan hoor je onweer!
Eetbare drumstokjes
Orka's
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks! Maak zelf je eigen
lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?
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