
Later als ik groot
ben week 6:

Wereldberoemd
12 tot en met 16 augustus

Hallo allemaal,

Stel dat jij later wereldberoemd wordt, wat zou je
dan doen? Wordt jij miljonair en ga je echte kaviaar
eten? Deze week op de BSO zijn we allemaal even
wereldberoemd. 
Voor iedereen die toe is aan echte ontspanning
tijdens deze vakantie hebben we een heuse beauty
salon. Houd jij meer van actie? Speel dan het
'Welke YouTube BN'er ben ik'? 
Deze laatste week sluiten we in stijl af als echte
beroemdheden! 

Groetjes van het BSO team 

Maandag 12 augustus

Creatief 8+: Kartonnen TV
Verander een kartonnen verpakking
van bijvoorbeeld muesli of cornflakes 
in een leuke kartonnen tv met daarin je
zelfgetekende TV show! Je hebt maar
een paar gerecycleerde materialen
nodig om dit magische speelgoed te
maken dat ouderwetse schermtijd
weer trendy maakt.

Drinken 4-12 jaar: Kinderchampagne
maken
We gaan op sjiek vandaag en maken
onze eigen kinderchampagne!
Compleet met echte bubbeltjes, in een
mooi champagneglas. Proost!

Drama 8+: Maak beroemde duo's
Vind de match van levende memorie
kaartjes. Een uitdaging die te maken
heeft met goed onthouden en ook nog
eens heel goed uitbeelden.

Sport en spel 4-12 jaar: Voice tikkertje
Heb jij de langste adem?! Dan is dit
tikspel een eitje voor jou! 

Dinsdag 13 augustus

Natuur 4-6 jaar: Puur natuur parfum
Waarom een dure parfum kopen als je
het ook zelf kunt maken? Het is super
leuk om te doen, en helemaal niet
moeilijk! We kiezen zelf onze geuren
uit en maken heel gemakkelijk de geur
die we lekker vinden. 

Proefje 8+: Lipgloss
Als je wereldberoemd bent hoort het er
eigenlijk echt wel bij: lipgloss! Maak op
de bso je eigen variant. 

Spel 4-12 jaar: Beauty Spa dag
Wat een luxe gevoel. Een
verwenmoment voor onszelf met
allemaal fijne ontspannende beauty
activiteiten.

Woensdag 14 augustus

Drama 8+: Wereldberoemd -
kaartjesdans
We spelen een soort stoelendans
maar dan met kaartjes. Dit maakt het
spel supergrappig: we moeten namelijk
ook zingen!

Proefje 4-7 jaar: Dansende rijst
Soms hoor je zulke leuke muziek dat je
wel moet dansen. Rijst wil ook weleens
dansen, maar dan niet door muziek.
Ontdek tijdens dit proefje hoe dat kan!
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Donderdag 15 augustus

Eten 4-12 jaar: Hollywood
Hamburgers
Honger? Laten we de honger snel
stillen met de favoriete snack van
filmsterren uit Hollywood; de
hamburger. We maken mini
sandwiches met diverse variaties en
toppings. Lekker en gezond!

Spel 8+: Wie wordt de nieuwe
miljonair?
Dit spannende spel lijkt op levend
stratego: haal zoveel mogelijk punten
bij elkaar en wie weet eindig jij als
miljonair! 

Drama 8+: Reclamespotjes maken
Als jij zelf een product zou moeten
verkopen, hoe zou jouw reclame er
dan uit zien? Maak zelf een spotje!

Vrijdag 16 augustus

Creatief 4-12 jaar: VIP handafdruk in
gips
Het heeft tijd nodig want dit moet even
drogen maar daarna heb je wel een
handafdruk net als alle celebrities in
Hollywood die hun handafdruk hebben
mogen zetten op de Walk of Fame!

Creatief 4-12 jaar: Maak je eigen
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!


