
Grote Beer

Proefjes en bewegen bij de  Pandaberen en

Koalaberen

21 t/m 25 oktober

 

Hallo allemaal,

Welkom bij het thema Doe een proef met professor Zoef!

Deze vakantie gaan we proefjes doen en komen heel veel te weten over techniek

en onderzoekjes. Leuk om allemaal uit te proberen. Maar naast proefjes en

onderzoek gaan we ook veel bewegen. We gaan een dagje naar het zwembad

maar ook een keer naar Beresterk om daar een heel leuk spel te doen. Deze

vakantie dus extra aandacht aan techniek en bewegen, een mooie combinatie.

Heel veel plezier! 

Groetjes van de pedagogisch medewerkers van de Koalaberen en Pandaberen.

Maandag 21 oktober 

Zwemmen

We gaan lekker zwemmen in de Tweesprong. Zwemkleding en handdoek

mee!

 

Dinsdag 22 oktober 

Trefbal basis

Welk team houdt de meeste spelers over en is trefbalkampioen?

 

We eten tosti's

Met de lunch hebben we vandaag tosti's, mmmm!

 

Sciencescenes

Lachen in het lab! We leren tegelijkertijd de veiligheidssymbolen uit het

laboratorium.
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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.

 

Woensdag 23 oktober 

Weerballen

Weet jij waar de zon is? En weet je dan ook waar de regen is en waar de

regenboog moet verschijnen? Gooi vanuit de juiste hoek de bal in de mand

en je verdient punten!

 

Smakelijke gezichtsmaskers

Wij gaan aan de slag met de heerlijkste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten!

Wat dacht je van een masker van avocado met honing of cacaopoeder met

zeezout?

 

Donderdag 24 oktober 

We maken een magisch geheimschrift

We maken een spannend geheimschrift met melk en citroen, kun jij lezen

wat er staat?

 

Groot spel bij Beresterk

Bij locatie Beresterk kunnen we lekker spelen op het sportpark van DOSR. We

doen vandaag het Roversspel!
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Vrijdag 25 oktober 

Bruisende Ballen

Een proefje waarbij je zelf bruisende ballen maakt! Leuk om te doen!

 

Sciencescenes

Lachen in het lab! We leren tegelijkertijd de veiligheidssymbolen uit het

laboratorium.
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