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21 t/m 25 oktober

 

Hallo Allemaal.

In deze herfstvakantie gaan we aan de slag met proefjes, technische proefjes en

eetproefjes. 

Ook gaan we De keuken in om te bakken en we gaan lekker bewegen.

Wij hebben er zin in, jullie ook?

Groetjes Laura, Babette, Dionne en Karlijn.

Maandag 21 oktober 

Ozobots

Vind jij het leuk om technisch aan de slag te gaan. Dan zijn de Ozobots echt

iets voor jou!

Lukt het jou om ze goed te programmeren? 

Eetbaar slijm maken

Slijm maken hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al wel eens gedaan..

Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?! Dat lijkt gek, maar het bestaat!

Wij gaan aan de slag om met slechts een paar ingrediënten eetbaar slijm te

maken.

Dinsdag 22 oktober 

Lavacake

Dit cakeje is heerlijk en op zich echt niet moeilijk om te maken. Het enige

moeilijke is het inschatten van de oventijd. Lukt het ons de chocolade lekker

vloeibaar te houden?

De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet

meer mag staan... De vloer is lava!

Woensdag 23 oktober 

De blindeman proeft

Proeven met je ogen dicht is heel spannend en leuk. Kun jij raden wat je in je

mond hebt? Is het fruit, koek of misschien wel een lekker snoepje?
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Donderdag 24 oktober 

Zwemmen bij de Tweesprong

Vandaag gaan we lekker zwemmen bij de Tweesprong! Vergeet je fiets en je

zwemspullen niet mee te nemen!

Vrijdag 25 oktober 

Naar de Olmenhorst

Hoe groeit een appel, in de grond of misschien wel aan een boom? Pluk zelf

een appel. Daarna gaan we er wat lekkers mee maken maar wat het wordt

verklappen we nog niet.

De blindeman proeft

Proeven met je ogen dicht is heel spannend en leuk. Kun jij raden wat je in je

mond hebt? Is het fruit, koek of misschien wel een lekker snoepje?
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