
AKROS BSO Joop Westerweel

Tour de talent: Week 3 Boeken, Bloggen en
Vloggen
Hallo allemaal,

Iedereen is dol op goede verhalen. Verhalen uit boeken, films, strips, blogs en

tegenwoordig veel online verhalen via You Tube filmpjes van bijvoorbeeld Enzo

Knol.

We gaan deze week jouw kennis testen over boeken, bekende boekenhelden en

auteurs, vloggers enzovoort. Heb je wel eens zelf een blog geschreven of een

vlog gemaakt? Ontdek je eigen schrijftalent met de leuke activiteiten die we deze

week voor jullie hebben voorbereid.

Groetjes,

 Het team van de BSO 

Maandag

ABC zoekspel

Ken jij het alfabet op je duimpje en heb jij als eerste alle voorwerpen gevonden?

Maak je eigen vlog!

Vloggen is vet! We gaan zelf een Vlog maken. Bedenk alleen of met een groepje een leuk onderwerp en

filmen maar!
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Beestachtige boekenleggers

Lezen is leuk! En het wordt nog leuker met deze beestachtige boekenleggers! Heb je eenmaal de basis

onder de knie, dan kun je eindeloos variëren! Een monster, een kuiken, een konijn, een minion of

misschien wel iets heel anders ? Leef je uit!

Dinsdag

Pink power smoothie

Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je proeven!

Het Sneeuwwitje Sprookjes Mysterie

Het verhaal van Sneeuwwitje is helemaal door elkaar gehusseld! Welk team weet als eerste alle goede

plaatjes te vinden en wint dit sprookjesachtige spel?

Gooi een verhaal

We gaan dobbelen om te zien wie we zijn, waar we zijn en wat er gebeurt. We schrijven of spelen

ons verhaal. Een prinses in een woestijn die een giftige appel eet? Of een tweehoofdig monster

in een donker bos die zijn geheugen kwijt is....?

Woensdag

Harry Potter en de geheime code

Zwadderich, Griffoendor, Ravenklauw en Huffelpuf. Als je wel eens een Harry Potterboek hebt

gelezen, komen deze namen je zeker bekend voor. In dit spannende spel gaan we op zoek naar

de geheime code van Harry Potter.
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Get Bookfaced!

Ken je het fenomeen bookface al? In het Nederlands wordt het ook wel eens boekface genoemd. Een

trend overgewaaid uit de VS. “Getbookfaced!”

Harry Potters uilenkoekjes

Hedwig is de uil van Harry Potter in de 7-delige boekenserie van J.K. Rowling. Hedwig is een

vrouwtjesuil. Gewoon even heel goed opletten hoe je je koekje vormgeeft en voordat je het weet heb je

koekdeeg omgetoverd tot fantastische uiltjes. Leuk om te zien en nog lekker ook!

Donderdag

Boekenfeitjes

We zoeken in deze speurtocht de titel van een boek. De titel van het boek heeft ook iets te maken met de

beloning die het team dat de juiste oplossing weet te vinden, zal krijgen. Behoorlijk spannend toch? Want wat

zou dat zijn? Een miljoen euro? Een inloopkast gevuld met hippe kleding? Een handtekening van een

beroemde voetballer? Je eigen dressuurpaard? We overdrijven natuurlijk een beetje want deze speurtocht

doen we voor de fun. Doe mee!

Fotostripverhaal

Je hebt vast wel eens je eigen stripverhaal getekend. Maar nu tekenen we hem niet, maar we maken een

fotostrip. Een stripverhaal met foto's dus. Cool!

Kinderboekenmuseum

Ontdek en beleef de mooiste verhalen in het kinderboeken museum

Vrijdag

Krantenmeppertje

Noem jij snel genoeg een naam? We zijn benieuwd!
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Magazine patchwork

Heb je thuis nog mooie glossy tijdschriften die bij het oud papier gaan? Neem ze mee! We gaan pagina's van

tijdschriften oprollen en dan een mooi kunstwerk samenstellen!

Klimmen en rennen in het Vondelpark

Na het krantenmeppertje gaan we naar het Vondelpark waar we een uitdagende speeltuin opzoeken. Natuurlijk

gaan we met mooi weer ook langs het pierenbadje.
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