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Hallo allemaal,

Heel veel dagelijkse dingen zijn ooit een keer ontdekt door
iemand. Wij staan er vaak helemaal niet meer bij stil
tegenwoordig. Een telefoon is heel normaal en bellen doen
we allemaal. Dit allemaal dankzij meneer Bell! Andere
namen van wetenschappers zoals Nobel en Einstein heb je
misschien wel eens gehoord. In deze week heb je de kans
om het wetenschappelijk talent in jezelf te ontdekken. En
dat kan op heel veel verschillende manieren.

Trek maar een heel slim gezicht en lees dan dit programma
door. Dit wordt een feestje voor alle jonge professoren in
de dop!

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 19 augustus
Spel 7+: Zoek en Vind-spel
Kan jij goed zoeken? Hopelijk vind je dan
het juiste voorwerp.

We gaan op pad!
Vandaag willen we op pad gaan, van te
voren horen jullie of je met de fiets moet
komen of niet.

Dinsdag 20 augustus
Koken 4-12 jaar: Verstrooide professors
wraps
Je eten ziet er zo wel heel leuk uit. Wat kun
je een leuke mannetjes maken van wraps en
ze zijn nog lekker om op te eten ook.
Verstrooide professors!

Spel 4-12 jaar: Krantenzoekspel
De krant lezen doe je thuis misschien niet.
Vandaag op de BSO wel. Je moet de krant
zelfs helemaal uitpluizen om het juiste
antwoord te kunnen vinden. We strijden in
teams tegen elkaar. Wie vindt als eerste het
juiste antwoord?

Creatief 8+: Hip telefoonhoesje
Zonder naald en draad te gebruiken kun je
een heel leuk telefoonhoesje maken van
restjes vilt. Laat je creativiteit de vrije loop
en maak een super hip telefoonhoesje dat
verder niemand heeft.

Creatief 8+:Regenboogpapier
Regenbogen zijn één van de meest mooie
natuurverschijnselen. Je ziet ze in de lucht
als het net regent of net heeft geregend en
de zon schijnt. De regendruppels worden
dan door de zon gereflecteerd en maken de
meest mooie kleuren in de lucht. Heb jij wel
eens een regenboog gezien? In deze
activiteit gaan we zelf een regenboog maken
op een bijzondere manier.

Donderdag 22 augustus
Bakken 4-12 jaar: Zelf pizza maken
Anders Celsius is bekend van de
temperatuurschaal. Vandaag bakken we in
een hete oven van 200 graden Celsius onze
zelfgemaakte pizza. 
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Spel 4-12 jaar: Waterbommen
Bommen zijn vooral wapens. Het woord
wordt niet gebruikt voor explosieven voor
vreedzaam gebruik, zoals dynamiet dat
uitgevonden werd door Alfred Nobel. Maar
met deze bommen houden we het
vriendelijk hoor! Laat de waterbom niet
ontploffen en verdien zo veel punten!

Experiment 4-12 jaar: Terug in de tijd met
de bliktelefoon
Een experiment; kun je telefoneren met
behulp van blikken? We gaan het
testen....heb je thuis nog lege blikken? Maak
ze vast schoon en neem ze mee.

Wetenschapspel 8+: Huh?? Hoe kan dat
nou?
Beantwoord alle vragen goed en vind de
code! Is jouw team het snelste? Dan mogen
jullie als eerste een coole proef uitzoeken
om te doen!


