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Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

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

Ga snel aan de slag met dit swingende thema. Wij verzamelen muzieknoten,

maken ons eigen instrument en leren een dans.

Klinkt dat jou niet als muziek in de oren?

De swingende groetjes van:

Dounia, Merel, Luc, Margareth

Maandag

Muzieknoten renspel: 'Daar zit muziek in!'
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!

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!

Dinsdag

Maak je instrument!
Wist je dat je gemakkelijk zelf muziekinstrumenten kunt

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

mondharmonica van ijslollystokjes?

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

de kinderen. Dansen jullie mee?! De Haaien dansen ook gezellig

mee.

Wij eten brood
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Woensdag

Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong
Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in

Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het

water liggen ? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

Film kijken
Na het actieve zwemmen is het tijd om te relaxen.

Wij nemen boterhammen mee naar het zwembad

Donderdag

Muziekbingo
Muziekbingo is bingo maar dan in een ander jasje. In plaats van

getallen die voorbij komen worden er liedjes gedraaid! Weet jij

de artiest en de titel van het nummer dat voorbij komt?

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

Maak zelf je eigen lievelingsvariant: met pindakaas en nootjes?

met de lunch eten brood

Vrijdag

Gitaarsleutelhanger
Ben jij een echte Rockstar? Dan kan deze sleutelhanger eigenlijk

niet in je collectie ontbreken. Wij gaan deze maken van

krimpfolie.

Muzikale knikkerbaan
Spijkers in een plank slaan maakt een hoop lawaai. Maar als we

met dit werkje klaar zijn dan maken we muziek in plaats van

lawaai. Als je de knikkers over deze baan laat rollen krijg je een

mooi muzikaal effect.

wij eten brood
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