
AKROS BSO Vrije Tijds Centrum

Tour de talent: Week 4 Muziek
Hallo allemaal,

Wie is jouw favoriet? Justin Bieber, Ariana Grande, Armin van Buuren? Er wordt

heel veel muziek gemaakt, in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Op

televisie kunnen we genieten van allerlei talentenjachten zoals de Voice of

Holland en je kunt ook lekker lachen met Playback je Gek! Deze week draait het

om jouw muzikale talent. Je kunt zingen, dansen, knutselen en meedoen aan

speurtochten en hele leuke spellen.

Ben je er klaar voor? We roepen alvast: Music Maestro please!

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag

Muziekquiz

Test je muziekkennis met deze spannende kwis

Mexicaanse tortilla's

Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het bijna dagelijks. Het is een soort ongezuurde

pannenkoek, gemaakt van maïs- of tarwemeel. We vullen 'm met heerlijke en gezonde ingrediënten!
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Dinsdag

Bowlen

Ga je mee bowlen. Kijken hoeveel kegels jij om gooit

Woensdag

Welke YouTube BN-er ben ik?

Welke YouTube BN-er ben ik? Raad jij het? Speel dit gekke spel mee!

Notenkoekjes

Knapperig van buiten, een beetje chewy van binnen. Een flinke walnoot on top, oh super lekker en zijn

ook nog eens gezond!

Maak je eigen rap!

Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in

Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

Donderdag
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Playback je gek

In deze Playback je gek! mag je nadoen wie je maar wilt en het hoeft natuurlijk geen liedje te zijn. Het

kan ook een reclame van de tv zijn of een stukje uit een film. Hoe gekker hoe beter!

Kinderdisco

Na de playbackshow gaan we helemaal los in club VTC Voetjes van de vloer en laat je beste dansmoves

zien!!

Vrijdag

Patatje gezond

Mmmmm, super lekker zakje patat! Of eh....het is net even anders dit keer. Geen frietjes maar....? Laat je

verrassen.

Muziekhartenspel

We zetten 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!

Microfoon

Glitter, glamour, fotografen en rode lopers! Wie wil er nou niet beroemd zijn! We knutselen onze eigen

microfoon. Die kunnen we straks goed gebruiken als we op het podium staan!
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