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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

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!

Bioscoop

We overleggen samen naar welke film we gaan, het wordt in elk geval een leuke!
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Dinsdag

Westerpark

We gaan met de tram naar het Westerpark waar de de TV-Filmquiz gaan spelen. Misschien gaan

we ook langs de kinderboerderij of het Woeste Westen.

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!

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!

Naar het Vondelpark

We gaan naar het Vondelpark waar we de modeshow gaan houden. Als je thuis mooie kleren

hebt waarmee je in de modeshow willen lopen mag je die kleren meenemen. Na de modeshow

zoeken we een leuke speeltuin op, natuurlijk gaan we ook picknicken.

Donderdag

 

AKROS BSO Joop Westerweel

Tour de talent: Week 1 Film en
Fashion Westerweel 3
15 juli t/m 19 juli



Erasmuspark

We gaan naar het Vondelpark waar we het Disney's Speur Spektakel gaan spelen. Daarna

zoeken we natuurspullen voor de Natuurkostuum activiteit later vandaag.

Disney's Speur Spektakel

Hoe goed is jouw kennis van Disney-films? Je hebt er vast al heel wat gezien in je leven want wie kent

niet de prachtige films van Sneeuwwitje, Bambi en nog zo veel meer. Speur met ons mee en probeer de

juiste antwoorden te vinden.

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!

Vrijdag

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.

Naar Plan West

Lekker razen in Plan West
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