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Music Maestro
One, two, three: let's play! Speel jij een muz iekinstrument? Dez e week op de BSO z ijn we
allemaal muz ikanten. We maken namelijk onz e eigen instrumenten, maar dat is nog lang niet
alles.

Ben je klaar voor een week vol muz iek, plez ier en gez elligheid? Kom dan naar de BSO toe!

Groetjes van het muz ikale BSO team

Dinsdag 1 November

Mondharmonica maken
Weet je wat een harmonica is? Het is een klein instrument waar je ontz ettend veel
geluid mee kunt maken. Wij maken onz e eigen harmonica, het begin van een
orkest!

Welk muz iekinstrument ben je?
Je krijgt een kaartje waarbij je niet z iet wat erop staat. Kun jij raden welk
muz iekinstrument je bent?

Donderdag 3 November

Verfkunst op muz iek
We dansen erop los en doen dat op een hele kunstz innige manier. Met wat verf
onder onz e voeten gaan we lekker kliederen!

Xylofoon fruit
Heb jij wel eens een xylofoon gez ien? Een xylofoon maakt hoge en lage tonen. We
proberen dit uit en maken daarna van fruit een xylofoon.

Vrijdag 4 November

Playback je gek
In dez e Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoe� natuurlijk
geen liedje te z ijn. Het kan ook een reclame van de tv z ijn of een stukje uit een film.
Hoe gekker hoe beter!

Groene smoothies
Misschien vind je het gek om groente en fruit te combineren tot 1 shake. Maar
probeer het vandaag eens uit, je z ult proeven dat het lekker is!
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Ga je mee op ontdekking?
Dez e week gaan we samen met school op ontdekking! We doen dit thema samen met school en
ontdekken dez e week heel veel over de herfst en de ruimte!

Maandag 7 november

Kunstz innige herfstraampjes
We gebruiken blaadjes, versieren z e en hangen z e ten slotte in een mooi lijstje: die
vrolijken het uitz icht op als het wat grijz er weer is buiten!

Dinsdag 8 november

Vos kom uit je hol
Ben jij een angsthaas of durf jij de vos te roepen? Ren z o snel als je kunt terug naar
de rand van het bos z onder getikt te worden.

Eikeldopjes memory
Ga op z oek naar eikeldopjes. Verf de binnenkant van de dopjes in verschillende
kleuren, draai z e om en speel een potje memory!

Donderdag 10 november

Schaal van een blad
Wij gaan op z oek naar mooie bladeren en maken er een kommetje of een grote
schaal van. We gebruiken hiervoor klei!

Vrijdag 11 november

Kaasstengels
Kaasstengels daar z ijn kinderen dol op. Maar de meeste kaasstengels die je in de
supermarkt kunt kopen, z itten vol met toevoegingen die niet gez ond z ijn. Dez e
eenvoudig z elfgebakken kaasstengels z ijn altijd een succes!

Kleefweb / plakweb
In de herfst z ien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt z e bijna overal
tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er
daarom best eentje bewaren!
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Maandag 14 november

Astronautenvoedsel
Als je in de ruimte bent kun je niet z omaar even een normale maaltijd eten. De
astronauten eten voorverpakt eten. Hoe dat eruit z iet? Kom het z elf maken en je
z ult het z elfs kunnen proeven!

Dinsdag 15 november

Dobbel voor actie in de ruimte!
Kun jij z weven als een astronaut? Of rollen als een meteoriet? We beelden
verschillende situaties uit door middel van de acties die op de dobbelsteen staan.

Donderdag 17 november

Knikkerverf planeten
Van dichtbij hebben wij nog nooit een andere planeet kunnen z ien. Vanuit de
verte gez ien lijken de planeten wel van een soort marmer gemaakt. Met de
knikkerver�echniek proberen wij dit na te maken.

Craz y 44: Stalen z enuwen
Zo snel mogelijk in minimaal 2 teams z oveel mogelijk hilarische opdrachten
uitvoeren. Heb je de opdracht uitgevoerd, dan mag je naar de z enuwenspiraal.
Het aantal punten wat je verdient voor je team, heb je z elf in de (vaste) hand.

Vrijdag 18 november

Blacklight proefjes
Dit wordt megavet! We gaan namelijk aan de slag met blacklight: dat blauw-
paarse licht wat ervoor z orgt dat felle kleuren en wit op een magische manier
oplichten. We maken het z elf!

Space Shuttle Sandwich
Niet z omaar een doorsnee boterham dez e middag! We maken een echt
ruimteschip. Gebruik je fantasie en je z ult versteld staan wat voor kunstwerk je van
jouw boterham kunt maken.
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Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Ben jij al klaar voor de Goedheiligman?
Dez e weken maken we de BSO helemaal gereed voor de komst van Sinterklaas en z ijn Pieten.
Doen jullie gez ellig mee?

Maandag 21 november

Sint in het donker
Licht maken, z onder echt licht te gebruiken. Dat klinkt vreemd, maar het kan! Laat
je creativiteit de vrije loop en speur met je 'z aklamp' in het donker naar
Sinterklaas!

Dinsdag 22 november

Sinterklaas photobooth
Met Sinterklaas-props lijk je binnen no time op Sinterklaas of z elfs op z ijn paard.
Kies wat jij het leukst vindt en maak grappige foto's!

Sinterklaas tikspellen
We spelen Sinterklaas tikspellen z oals "De geheime verlos-piet" en
"Pepernoottikkertje". Doe je mee?

Donderdag 24 november

Zie de maan schijnt door de bomen
We gaan op z oek naar takken en steken dez e in de klei. Nu nog een mooie maan
tussen de takken door laten schijnen en we kunnen het liedje erbij z ingen.

Finish the lyrics challenge - Sinterklaas stijl
In dez e Sinter-challenge pakken we de microfoon erbij en letten we goed op..!
Stopt de muz iek? Zing dan de z in verder. Degene die het meeste goed hee�
gez ongen, wint de challenge!

Vrijdag 25 november

Piz z a-mijtertjes
Maak dit thuis maar eens na als lekker hartig hapje voor pakjesavond! Of als
lunch... Jammie!

Pepernoten sjoelen
We gaan een potje sjoelen met wel hele lekkere sjoelschijven. Wie scoort er de
meeste punten?
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Maandag 28 november

Sintlichtjes
Om ervoor te z orgen dat de beste man het huisje ook dit jaar niet stilletjes voorbij
rijdt, tover je lege glaz en potjes om tot gez ellige lichtjes om voor het raam te
z etten.

Appelmijters
Dit z iet er z o leuk uit; het is bijna z onde om op te eten. We maken overheerlijke
appelmijters met behulp van fruit. Help je mee?

Dinsdag 29 november

Pakjes estafette
Piet is altijd heel erg druk om de pakjes op tijd te bez orgen. Ben jij ook z o snel
met dez e pakjes estafette?

De maan van folie
Het aluminiumfolie dat we gebruiken voor de maan is het ontdekken waard. Hoe
voelt het? Wat gebeurt er als je er een balletje van maakt en weer uitvouwt?

 


