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Zonnewijzer BSO

Hallo lieve Hagedissen en Vossen,

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Ti - Do.... Er klinkt deze week muziek op de BSO!

Deze vakantie staat in het teken van muziek. We hebben allerlei leuke activiteiten

bedacht en gaan er een gezellige week van maken. We krijgen een workshop

dansen van Anouk en leren allerlei moves van haar. Michelle komt deze week een

worshop potten draaien geven en kunnen jullie iets moois maken bij haar.

Daarnaast hebben we ook allerlei spelletjes en knutsels op het programma staan

en maken we op maandag zelf pizza's voor de lunch. Dat wordt smullen!

Lieve Vossen en Hagedissen, wij hebben er veel zin in en wensen jullie heel veel

plezier deze week!

Groetjes van het Zonnewijzer BSO team,

Laura, Ilse, Demi, Merel, Jeroen, Suzanne, Isabel, Cindy en Meryem.

Maandag 27 februari

Pizzabroodje maken
Mmm, we maken vandaag onze eigen pizzabroodjes. Dat wordt

smullen!

Externe aanbieder: dansworkshop
Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan

de kinderen. Dansen jullie mee?!

We eten vandaag de zelf gemaakte pizza's en brood bij de lunch

Dinsdag 28 februari

Mondharmonica maken
Weet je wat een mondharmonica is? Het is een klein instrument

waar je ontzettend veel geluid mee kunt maken. Wij maken ze

vandaag zelf!

Swingen maar!
Trek je verkleedkleren maar aan want we gaan dansen. Let je

goed op? Dan hoor je dat de muziek stopt!

Vandaag eten we brood bij de lunch.
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Woensdag 1 maart

Interne aanbieder: Potten draaien
Pedagogisch medewerker Michelle van Klink komt iets

maken van klei. Wat heb jij altijd al willen kleien? Michelle

helpt je hierbij dus doe gezellig mee.

Eetbare drumstokjes
Drummen is niet voor watjes, net als deze coole drumsticks!

Maak zelf je eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

Vandaag eten we boterhammen bij de lunch.

Donderdag 2 maart

Maak je instrument!
4-12 jaar

Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt

maken?! Wat dacht je een pan�uit van rietjes? Of een blikken

banjo?! Op deze manier knutsel je zo een heel orkest bij elkaar!

Muziekhartenspel
We zetten de muziek aan en lopen over de harten kring. Als de

muziek stopt pakken we het hart die het dichtst bij onze voeten

ligt. Deze opdracht voeren we uit. Dat wordt enorm lachen!

Vandaag eten we boterhammen bij de lunch

Vrijdag 3 maart

Maak een muziekstok
Wist je dat je ook een eigen muziekinstrument kunt maken?

Deze keer maken we een hele muzikale stok! Hang er van alles

aan of plak het vast en maak jouw muziekstok!

Let's freeze
Freeze! Als alleen je arm ontdooid is en de rest van je lichaam

bevroren: hoe zou dat eruit zien? Wij proberen het!

Vandaag eten we boterhammen bij de lunch.
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