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Hallo allemaal,

Welkom bij het thema Doe een proef met professor Zoef!

Deze vakantie brengen we door in het laboratorium van professor Zoef. We

bouwen iedere dag verder aan ons eigen Zoefproeab, doen proefjes waarmee we

delen van de kleurcode verdienen en komen heel veel te weten over techniek en

onderzoekjes. Aan het eind van iedere dag zijn papas, mamas, opa of omas

welkom om onze laboratoriumkunsten te aanschouwen tijdens de Zoef-

Experience. Wanneer we de 5 kleurcodes hebben verzameld aan het eind van de

vakantie, voeren we deze gezamenlijk in tijdens de spectaculaire Zoef-Finale-

Proef. Hopelijk kunnen we die arme professor dan helpen zijn kleuren en proefjes

weer allemaal terug te krijgen, help jij mee?

Groetjes van Lizan, Dionne, Asha, Ikram, Lieke, Guusje en Kirsten.

Maandag 21 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?

 

Dinsdag 22 oktober 

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.
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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?

 

Donderdag 24 oktober 

LEGO Vulkaan bouwen

Wij maken een ongevaarlijke vulkaan waarbij de uitbarsting alleen maar leuk

is om naar te kijken!

 

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!

 

Vrijdag 25 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?

 

Bezoek aan 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.
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Vrijdag 25 oktober 

Voorlees ontbijt

Kom jij gezellig ontbijten op de BSO? Tijdens het ontbijt wordt er een leuk

verhaal voor gelezen. Zorg je dat je uiterlijk rond 9 uur op de BSO bent? 
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