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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?

Groetjes van het BSO team,

Annemarie, Daniëlle, Sarah en Helma

Maandag

Songtekstkwartet
6-12 jaar

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

songtekst en maak het liedje compleet. Wie verdient de meeste

punten?

Wie is de Music Master?
6-12 jaar

Welkom bij de grote muziek quiz! Laat horen en zien hoeveel jij

over muziek weet: ben jij dé Music Master?

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg

Dinsdag

Eetbare drumstokjes
4-12 jaar

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

Maak zelf je eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

Externe aanbieder: dansworkshop
10:15-12:15 uur

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan

de kinderen. Dansen jullie mee?!

vandaag eten we boterhammen met een gekook eitje
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Woensdag

Welk muziekinstrument ben je?
6-12 jaar

Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij

raden welk muziekinstrument je bent?

Piano sandwich
4-12 jaar

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!

Vandaag is dit onze lunch

Donderdag

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!

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
8-12 jaar

Het orkest moet 'Vader Jacob' spelen, maar alle muzieknoten

liggen door elkaar. Welk orkest maakt als eerste de bladmuziek

weer compleet? Een strategisch ren- en tikspel, waarbij

samenwerking je ver kan brengen!

vandaag eten we een volkorentosti bij de lunch
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Vrijdag

Xylofoon fruit
4-12 jaar

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.

Muziek met natuurlijk materiaal
4-8 jaar

Maak een vrolijk geluid met natuurlijke materialen! Je kunt met

van alles rammelen, ritselen, plonsen of trommelen.

vandaag eten we boterhammen met divers beleg
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