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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
Uitje muziekschool

Sleutelhangers instrumenten

gitaar trompet trommel

piano

muziek instrument sleutelhanger
muziekinstrument sleutelhanger
We gaan sleutelhangers van strijkkralen maken. Er worden verschillende
muziekinstrumenten gemaakt van strijkkralen.

Lekker Limbo dansen
Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse muziek. Wat
een feest! We gaan Limbo dansen! Lukt het jou om onder de stok door te
komen, zonder deze aan te raken? Plezier verzekerd!

Welk instrument is dit?
Welke instrumenten hoor je in het liedje? En kunnen we nadoen hoe je
erop speelt?

Dinsdag
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Rode sneakerz
Rode sneakerz
Wij laten de rode sneakerz op loca�e lans komen ! Neem je
dansschoenen mee !

Muziekhartenspel
We ze�en 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!

Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook
weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek �jdens dit proe�e
hoe dat kan!

Donderdag
Coco Loco
We gaan een feestje organiseren! Niet zomaar een feestje, maar een Día
de Muertos feest. We laten ons schminken, maken onze eigen decora�e
en dansen er op los op de dansvloer!

Dans in je pyjama
Trek je pyjama maar aan want we gaan dansen. Let je goed op? Dan hoor
je dat de muziek stopt!

Stopdans
Stopdans
Luister goed, want wanneer de muziek stopt moet je s�l staan als een.....

 


