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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 doen

proefjes en komen heel veel te weten over techniek en onderzoekjes.  Ook gaan we

zwemmen en maken we onze eigen haargel.

Doen jullie gezellig mee?

Groetjes van Daniëlle en Ilonka

Maandag 21 oktober 

Zwemmen in de Tweesprong

Vandaag gaan we gezellig zwemmen in de tweesprong. 

Neem je zwemspullen en je fiets mee. 

Borrelende bubbels

We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende bubbels.

Dinsdag 22 oktober 

Haargel maken

We gaan vandaag zelf gekleurde haargel maken! Leuk voor een feestje!

Wist je dat? Wetenschapspel

In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede

antwoorden hebben.

Woensdag 23 oktober 

Bellenblaas met sokken

Heb je thuis een oude sok liggen die je niet meer aantrekt? Neem mee naar

de BSO! Als je ook nog een leeg plastic drinkflesje hebt, neem dat dan ook

even mee want we gaan hier een bellenblaasmachine van maken.

Workshop schminken door Sandra vd Put

Onze collega Sandra komt de kinderen schminken.
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Donderdag 24 oktober 

Roversspel bij Beresterk

Vanmiddag spelen wij met andere oudste groepen het roversspel. 

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?

Vrijdag 25 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.

Sciencescenes

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

laboratorium.

Maandag 28 oktober 

Broodje afgehakte vinger

Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger?

Best heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super

echt uit dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de

gek!

Pompoenontploffing

Deze pompoen laten we niet echt ontploffen want dat zou wel een

gigantische troep veroorzaken! We doen een experiment en dat lijkt toch wel

verdacht veel op een ontploffing....
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