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Hallo allemaal,

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Ti - Do....

Er klinkt deze week muziek op de BSO!

Pak je muzieksleutel 🎼en open de muzikale poorten naar de muziekfabriek! Deze

week hebben we allemaal activiteiten in het thema Muziek. We krijgen o.a een

dansworkshop van Anouk Ram, we gaan proberen een eigen instrument te

knutselen en er komt een.........PLAYBACKSHOW!🎤 Daar kun je je nu al voor

opgeven. Dat mag alleen maar uiteraard ook met een groepje. De inschrijf lijst

hangt op de deur van het pinguïn lokaal 🐧 .

Onze lunch is standaard brood met divers beleg. Mochten we iets anders eten op de

dag zal dit onderdeel bij een activiteit zijn en wordt dit vermeld in de planning.

Let op: De Haaien 🦈 gaan dinsdag op de �ets naar Beresterk. Vergeet dus niet je

�ets 🚲 mee te nemen.

Groeten van BSO Pinguïns, Orka's en Haaien team

Maandag: Orka's, Pinguins en Haaien

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven

aan de kinderen. Dansen jullie mee?!

Anouk komt van 11.30 uur tot 12.30 uur.

Songtekstkwartet
We zingen: 'Kwartetttttt!' Verzamel de 4 delen van een

songtekst en maak het liedje compleet. Wie verdient de

meeste punten?
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Dinsdag - Haaien

De haaien gaan vandaag naar Beresterk
10-12 jaar

De haaien gaan vandaag op de �ets naar beresterk. We

mogen daar mee doen aan een dansworkshop van Anouk

Ram en gaan proberen ons eigen instrumentje te maken.

Dinsdag - Orka's en Pinguïns

Welk muziekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun

jij raden welk muziekinstrument je bent?

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 �lm. Hoe gekker

hoe beter!

Woensdag: Orka's, Pinguins en Haaien

Piano sandwich
Deze piano is niet om op te spelen, maar om op te eten! We

maken de toetsen van brood en vullen deze lekkere piano met

beleg naar keuze. Dat wordt piano-tastisch lekker!

We eten deze Piano sandwich bij de lunch

Boter, kaas en instrumenten
Je leest het goed: geen boter-kaas-en-eieren deze keer maar

boter-kaas-en-instrumenten!
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Donderdag: Orka's, Pinguins en Haaien

Zwemmen bij de Tweesprong
Vandaag gaan we naar de Tweesprong. We willen jullie vragen er om

9.30 te zijn zodat we op tijd weg kunnen.

Vergeet je je �ets en zwemspullen niet.

Vrijdag: Orka's, Pinguins en Haaien

Xylofoon fruit
Heb jij wel eens een xylofoon gezien? Een xylofoon maakt

hoge en lage tonen. We proberen dit uit en maken daarna

van fruit een xylofoon.

Deze Fruit-xylofoon eten we bij het fruitmoment

Wie is de Music Master?
Welkom bij de grote muziek quiz! Laat horen en zien hoeveel jij

over muziek weet: ben jij dé Music Master?
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