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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; een plek

waar alle instrumenten tot leven komen. Daar zit muziek in! Beklim de

pianoladder, balanceer over de notenbalk, pak je gitaar erbij en rock jezelf door de

verschillende kamers van de fabriek. Hoeveel noten heb jij op je zang?

Ga snel aan de slag met dit swingende thema. Klinkt dat jou niet als muziek in de

oren?

Groeten van BSO Zeedieren team

Maandag

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven

aan de kinderen. Dansen jullie mee?!

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of

Spaanse muziek. Wat een feest! We gaan Limbo dansen!

Lukt het jou om onder de stok door te komen, zonder deze

aan te raken? Plezier verzekerd!

Dinsdag

Verfkunst op muziek
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstzinnige

manier. Met wat verf onder onze voeten gaan we lekker

kliederen!

Zorg dat je oude kleding aan hebt en/of meeneemt, want

vies worden we zeker weten.

Hutten bouwen en film kijken
Altijd al een �lm willen kijken in een zelfgemaakte hut? Dit is je

kans!
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Woensdag

Vetbollen voor vogels
In de winter kunnen vogeltjes minder snel voedsel vinden.

Wij maken vetbollen om ze daarbij te helpen. De vogeltjes

kunnen hier heerlijk van genieten!

Bingo muziek
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met

muziek. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Donderdag

Djembé er op los!
In Afrika kunnen ze niet bijna niet zonder de djembé. In elk

liedje hoor je er wel één. Vandaag maak je een eigen mini-

djembé!

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

Vrijdag

Stoelendans
Hoeveel rondes blijf jij in het spel? Doe mee en we vinden

het uit!

Panfluit maken van rietjes
Vandaag gaan wij een pan�uit maken zoals de indianen dat

vroeger deden. Dit gaan wij doen met rietjes! Die kun je namelijk

niet alleen gebruiken om uit te drinken maar ook om iets mee te

knutselen.
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