
AKROS BSO de Zeeheld

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 BSO de Zeeheld

Maandag

Filmrol koekjes

De ouderwetse filmrol staat nog steeds symbool voor Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes in de

vorm van een filmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!

Picknick Westerpark

Vandaag gaan we gezamenlijk naar het Westerpark om te picknicken, te spelen en te spetteren in het

pierenbadje

Neem je zwemkleding mee
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TV & film kennis quiz

We testen onze kennis op het gebied van films en televisie. Je kunt sterren verdienen. Het team

met de meeste sterren verdient een plaats op de Wall of Fame!

Dinsdag

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.

Sport- en funtour

Vandaag gaan wij flink sporten en plezier hebben tijdens de sport- en funtour in Amsterdam

Neem je sportkleding mee

Woensdag

Modeshow

We maken zelf kleding en ontwerpen de gekste, mooiste en in ieder geval creatiefste outfits. Heb je

spullen die wij hiervoor mogen gebruiken: neem alles mee naar de BSO. We gaan aan de slag en

zorgen dat we een spetterende modeshow kunnen presenteren!

Hollywood Hamburgers

Honger? Laten we de honger snel stillen met de favoriete snack van filmsterren uit Hollywood; de

hamburger. We maken een gezonde variant van de typisch Amerikaanse hamburgers, die je kunt

beleggen met wat jij lekker vindt.
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Wall of Fame

Voel je een ster uit Hollywood, want jij komt op de Wall of Fame! Met je eigen handafdruk 'shine' je op

de muur van de BSO. Je zult je een echte beroemdheid voelen!

Donderdag

Bezoek Wilde Westen / kinderboerderij

Vandaag gaan we met z'n allen naar het Westerpark. De kinderen met een zwemdiploma zullen het

Wilde Woesten bezoeken, de jongsten gaan naar de kinderboerderij

Natuurkostuum

We gaan naar buiten om allerlei mooie dingen uit de natuur te verzamelen. Blaadjes, takjes, bloempjes,

veertjes enz. Van alles wat we verzameld hebben, gaan we een mode-collage maken. Of misschien

maak je wel een masker, een hoed of een sjaal. Alles mag!

Lipdub

Eindelijk is het zo ver; we gaan onze eigen lipdub maken! Ben jij ook zo benieuwd hoe dat gaat

worden?

Vrijdag

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.

Bezoek aan filmmuseum EYE

Vandaag bezoek wij het filmmuseum EYE op Amsterdam Noord. Hier leren wij over film, daarnaast zijn er

ook activiteiten te doen in het museum
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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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