
Grote Beer

Later als ik groot ben week 6:

Wereldberoemd (Knuffel- en Troetelberen)

26 t/m 30 augustus

 

Hallo allemaal,

Stel dat jij later wereldberoemd wordt, wat zou je dan doen? Wordt jij miljonair en

ga je naar feesten met andere beroemde mensen? Deze week op de BSO zijn we

allemaal even beroemd. Je moet dan ook zorgen voor ontspanning en dat doen we

maandag in de beautysalon. Houd jij meer van actie? Doe dan mee met de leuke

activiteiten en zing en dans! Deze laatste week sluiten we in stijl af als echte

beroemdheden.

Groetjes van Karin, Ellen, Marieke, Henny, Sandra, Dominique en Astrid.

Maandag 26 augustus 

Proefje: Dansende rijst

Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook

weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek tijdens dit proefje hoe

dat kan!

Spel: Beauty Spa dag

Wat een luxe gevoel. Een verwenmoment voor onszelf met allemaal fijne

ontspannende beauty activiteiten.

Dinsdag 27 augustus 

Creatief: VIP handafdruk met brooddeeg

Om voor altijd te bewaren je eigen handafdruk.

Kinderchampagne maken

We gaan op sjiek vandaag en maken onze eigen kinderchampagne! Compleet

met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

Woensdag 28 augustus 

Wereldberoemd - kaartjesdans

We spelen een stoelendans

Creatief: Autootjes van wasknijpers

Wat is jouw droomauto? We gaan even knutselen en daarna kunnen we

crossen met onze eigengemaakte auto's! 
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Donderdag 29 augustus 

Creatief: Schilderen als Michelangelo

Iedereen kent hem wel! Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het prachtige

plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend

op je rug te moeten doen. Test maar eens uit hoe moeilijk dat is!

Eten: Hollywood Hamburgers

Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van

filmsterren uit Hollywood; de hamburger. 

Sport en spel: Voice tikkertje

Heb jij de langste adem?! Dan is dit tikspel een eitje voor jou! 

Vrijdag 30 augustus 

Creatief: Maak je eigen microfoon!

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! 

Karaoke!

Lekker meezingen met je zelfgemaakte microfoon op jouw favoriete

nummer.

Dance, dance, dance!!!

We gaan een dansje oefenen en een mini optreden doen.
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