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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.

Maandag
Broodjes Bakken
Vandaag gaan we muziek brood bakken hoe het wordt? Dat gaan we
beleven!

Bingo muziek
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met muziek.
Spannend hoor! Wie hee� er als eerste zijn kaart vol?

Dinsdag 28 Februari
Welk muziekinstrument ben je?
5-12 jaar
Je krijgt een kaartje waarbij je niet ziet wat erop staat. Kun jij raden welk
muziekinstrument je bent?

DC Dance Workshop
In de ochtend gaan de jongste kinderen (4 tot 6 jaar) dansen bij
dansschool DC Dance. In de middag na de lunch zijn de oudere kinderen
(7 tot 12 jaar) aan de beurt om lekker te dansen bij DC Dance. Doe deze
dag dus kleding aan waar je goed in kan bewegen. Dan zorgen wij dat het
een feestje wordt.

Donderdag
4-12
Ben jij ook benieuwd naar verschillende muziek instrumenten! Dat komt goed uit
want we krijgen bezoek van de klankencaravaan. Zij verzorgen deze ochtend 3
verschillende workshops! Als dat geen feest wordt!
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Vrijdag
Tekenen op muziek
Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar het ritme van
de muziek. Wat hoor je? En wat kun je allemaal tekenen op dit ritme?
Gaat het ritme snel of langzaam? Dit gaan we vandaag oefenen.

Maak van niets..... muziek!!
Maak van niets iets, dat doen we wel vaker. Dit keer maken we van
gerecycled materiaal een muziekinstrument. Met een beetje fantasie
kunnen we samen mooie instrumenten maken. Misschien ontdekken we
�jdens het maken wel een nieuw instrument wat nog helemaal niet
bestaat!

 


