
Spetters

Later als ik groot ben week 6:

Wereldberoemd bso 4-7

26 t/m 30 augustus

 

Hallo allemaal,

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

ga je echte kaviaar eten? Deze week op de BSO zijn we allemaal even

wereldberoemd. 

We gaan racen als Max, schilderen als echte picasso's en zingen als je favoriete

ster  :)

Deze laatste week sluiten we in stijl af als echte beroemdheden, met zelf

gemaakte champagne! 

Groetjes van Ikram,  Asha, Dionne, Guusje en Kirsten

Maandag 26 augustus 

Racen over zelfgemaakte wegen

Met een rolletje afplaktape creëren we in een mum van tijd een geweldig

wegennetwerk. We gaan er lekker met onze auto's overheen racen! Of nou

ja....racen? We letten natuurlijk wel goed op in het verkeer.

 

Autootjes van wasknijpers

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

crossen met onze eigengemaakte auto's! 

 

Dinsdag 27 augustus 

VIP handafdruk in gips

Het heeft tijd nodig want dit moet even drogen maar daarna heb je wel een

handafdruk net als alle celebrities in Hollywood die hun handafdruk hebben

mogen zetten op de Walk of Fame!
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Woensdag 28 augustus 

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! 

 

Donderdag 29 augustus 

Schilderspalet om te smullen

Prachtige kleuren en een klein penseeltje zien we terug op het schilderspalet

dat we vandaag gaan bakken. Dit wordt een enorm artistiek koekje!

 

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!

 

Vrijdag 30 augustus 

Kinderchampagne maken

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

met echte bubbeltjes, in een mooi champagneglas. Proost!

 

Hollywood Hamburgers

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

filmsterren uit Hollywood; de hamburger. We maken mini sandwiches met

diverse variaties en toppings. Lekker en gezond!
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