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groot ben: Wereldberoemd

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. Voor iedereen die toe is aan echte ontspanning tijdens deze

vakantie hebben we een heuse beauty salon. Houd jij meer van actie? Speel dan

het 'Welke YouTube BN'er ben ik'? Deze laatste week sluiten we in stijl af als echte

beroemdheden! 

Groetjes van Sacha, Natascha, Sjors, Silvia en Dominique

Maandag 26 augustus 

De Mussen houden een Beauty Spa dag

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

ontspannende beauty activiteiten.

 

De Mussen maken puur natuur parfum

Waarom een dure parfum kopen als je het ook zelf kunt maken? Het is super

leuk om te doen, en helemaal niet moeilijk! We kiezen zelf onze geuren uit en

maken heel gemakkelijk de geur die we lekker vinden. 

 

Vandaag gaan de Grutto's naar Beresterk, dus kom op de fiets!

Bij Beresterk gaan wij meedoen met het Roverspel. 

 

Dinsdag 27 augustus 

De Mussen gaan naar Monkey Town
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Dinsdag 27 augustus 

Zorg dat je om 9.30 uur aanwezig bent!

De Grutto's gaan naar de Vogelspeeltuin.

Wij gaan met de lijnbus op reis naar de speeltuin!

Neem ook je zwemspullen mee!! 

 

Woensdag 28 augustus 

Mussen en Grutto's: Autootjes van wasknijpers

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

met onze eigen gemaakte auto's! 

 

Mussen en Grutto's: 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!

 

Donderdag 29 augustus 

De Mussen gaan 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!

 

Mussen en Grutto's: zorg dat je om 9.00 uur op de BSO bent voor de

activiteit!!

Vandaag gaan de Mussen en Grutto's " drama"tisch doen. Er komt een

dramadocent een workshop "drama"geven. We zijn heel erg benieuwd.
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Donderdag 29 augustus 

De Grutto's gaan een eigen TV maken.

Verander een kartonnen verpakking van bijvoorbeeld muesli of cornflakes  in

een leuke kartonnen tv met daarin je zelfgetekende TV show! Je hebt maar

een paar gerecycleerde materialen nodig om dit magische speelgoed te

maken dat ouderwetse schermtijd weer trendy maakt.

 

Grutto's: Fotoshoot

We gaan er een hele leuke dag van maken. Verder verklappen we nog niets.

 

Vrijdag 30 augustus 

De Mussen maken hun 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! 

 

De Mussen en de Grutto's eten 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!

 

De Grutto's willen weten, wie is het slimste? TV en film 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!
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