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Tour d� talen�: Wee� 1 �l� e� Fashio�
Hallo allemaal,

In een vakantie waarbij het thema 'Tour de Talent' is, spreekt het voor zich dat we
allemaal verschillende talenten van onszelf gaan ontdekken. Deze week is dat talent
op het gebied van mode, film, regisseren, fotograferen, ontwerpen, creëren en ga zo
maar door.

Waan jezelf even in Hollywood op de rode loper, kom binnen via een echte Stage Door
of loop over de catwalk. Film & Fashion week: pak je moment!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag 20 juli
Verschrikkelijke Ikke
Minions! We denken wel dat dit de populairste filmfiguurtjes
zijn van de afgelopen tijd. Of niet? Verschrikkelijke Ikke is
heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je
mee?
Wall of Fame
Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of
Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op de muur van de
BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!
Filmrol koekjes
De ouderwetse filmrol staat nog steeds symbool voor
Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes in de vorm van een
filmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!

Dinsdag 21 juli
TV & film kennis quiz
We testen onze kennis op het gebied van films en televisie.
Je kunt sterren verdienen. Het team met de meeste sterren
verdient een plaats op de Wall of Fame!
Movie middag
Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan
in de chill-stand en kijken samen naar een leuke film. Neem
je je bioscoopkaartje ook mee?!
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Popcornballen
In een themaweek van films, sterren en beroemd zijn mag
de heerlijke filmsnack, popcorn, niet ontbreken. We maken
er een lekkere variatie op waarmee je iedereen kunt
verrassen.

Woensdag 22 juli
Gesmolten kralen armbandjes
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal.
We laten ze in de oven smelten tot ze meer op platte
pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes
van.

Pannenkoeken eten in Pippeloentje
Tussen 12.30 en 14.30 gaan we lekker pannenkoeken eten en spelen bij de
speeltuin!

Donderdag 23 juli
Disney's Speur Spektakel
Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast
al heel wat gezien in je leven want wie kent niet de
prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel
meer. Speur met ons mee en probeer de juiste antwoorden
te vinden.
Natuurkostuum
We gaan naar buiten om allerlei mooie dingen uit de natuur
te verzamelen. Blaadjes, takjes, bloempjes, veertjes enz.
Van alles wat we verzameld hebben, gaan we een mode-
collage maken. Of misschien maak je wel een masker, een
hoed of een sjaal. Alles mag!
Smakelijke piraten: Pirates of the Caribbean
Pirates of the Caribbean is een filmserie van maar liefst 5
delen. Wij maken vandaag onze eigen Jack Sparrow als
traktatie voor onszelf, we eten een piraat. Leuk om te
maken en lekker om op te eten.
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Vrijdag 24 juli
Nemo en zijn vriendjes
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het clownsvisje Nemo is helemaal een leuk
visje. Gebruik kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje een
mooie tropische vis.
Schaal van knopen
Van een ballon, een hele stapel knopen en heel veel lijm maken we een schaal. Leuk om te
doen maar voor het eindresultaat is wel wat geduld nodig. De lijm moet echt helemaal hard
worden dus dit is niet binnen 1 dag klaar. Dus als je er even de tijd voor neemt: succes
verzekerd!
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!
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