
AKROS BSO Chassé

Tour de talent: Week 1 Film en Fashion
Hallo allemaal,

In een vakantie waarbij het thema 'Tour de Talent' is, spreekt het voor zich dat we

allemaal verschillende talenten van onszelf gaan ontdekken. Deze week is dat

talent op het gebied van mode, film, regisseren, fotograferen, ontwerpen, creëren

en ga zo maar door.

Waan jezelf even in Hollywood op de rode loper, kom binnen via een echte Stage

Door of loop over de catwalk. Film & Fashion week: pak je moment!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag

Amstelpark

Vandaag gaan we naar het Amstelpark. We gaan spelen in de speeltuin, naar de kinderboerderij en met

het treintje.

Graag een rugtas met een fles water een een OV-chipkaart meenemen.

Verschrikkelijke Ikke

Minions! We denken wel dat dit de populairste filmfiguurtjes zijn van de afgelopen tijd. Of niet?

Verschrikkelijke Ikke is heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je mee?
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Dinsdag

De gestolen veren van Bea Boa

Bea Boa is haar veren kwijt! Als ze ze niet op tijd terug heeft kan ze niet naar de Oskaruitreiking

vanavond. Help jij haar zoeken? Máár: pas op voor de paparazzi!

Photobooth

Snor, bril, dikke vette rode lippen? Allemaal 'props' die we kunnen maken vandaag. Geen idee wat dat

zijn? Dat leer je snel genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook

gebruiken bij het maken van selfies.

Popcornballen

In een themaweek van films, sterren en beroemd zijn mag de heerlijke filmsnack, popcorn, niet

ontbreken. We maken er een lekkere variatie op waarmee je iedereen kunt verrassen.

Woensdag is de BSO gesloten

Donderdag

Artis

Vandaag gaan we dieren bezoeken in Artis.

Graag een rugtas met flesje water en OV-kaart meenemen.

Vrijdag
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Picknicken bij kinderboerderij de Havelaar

We gaan lekker picknicken en spelen bij de Havelaar.

Graag een rugtas met flesje water meenemen.

Toy Story Alien Cupcakes

Heb je Toy Story wel eens gezien? In de film van Buzz en Woody komen aliens voor. Gekke groene

monstertjes die wij gaan maken.

Nemo en zijn vriendjes

Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje.

Gebruik kleuren die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje een mooie tropische vis.
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