
AKROS BSO Chassé

Tour de talent: Week 5 Wetenschap
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

Scan to enter

Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime ruimte betreden. Een irisscan van je ogen

kan toegang verlenen of een speciaal pasje. Maar je eigen handafdruk scannen kan ook!

Zoek en vind spel

Kun jij goed zoeken? Hopelijk vind je dan het juiste voorwerp. De opdrachten zijn soms simpel n soms

een echte uitdaging!
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Dinsdag

Freek Vonks wilde dieren expeditie

Ga net als Freek Vonk op expeditie en kom van alles te weten over bijzondere dieren. Maar pas op voor

bijtgrage haaien en bloeddorstige larven! Het team dat als eerste de finish bereikt van deze levende

variant op ganzenbord is de winnaar en kan terugkijken op een geslaagde expeditie!

Lekkere cornflake-koekjes

Al in 1897 vond meneer John Kellogg de cornflake uit. Hij startte de Kellogg Company en nu wordt

jaarlijks over de hele wereld cornflakes gegeten voor het ontbijt. Wie lust er nou geen cornflakes?

Helemaal lekker als je ze bakt in een cupcakebakje. Mmmmm smullen maar!

Breek het licht

Een eenvoudig wetenschappelijk experiment met een super "wow" effect! Maak een tekening op een

papier. Houd deze achter een glas. Schenk nu water in het glas. Wat gebeurt er met je tekening?

Woensdag is de BSO gesloten

Donderdag

Luchtballonmandje in 3D

Waar vlieg jij naartoe in deze ballon? Even knutselen en hij is af. Je kunt hem met mooi weer ook buiten

hangen, dan draait de ballon rond in de wind.

Wereldbol

Vroeger dacht men dat de aarde zo plat als een pannenkoek was. Pythagoras was de eerste die beweerde dat

de aarde rond was. Ontdek de wereld. Waar woon jij op de aardbol?
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Homemade pizza

Anders Celsius is bekend van de temperatuurschaal. Vandaag bakken we in een hete oven van 200

graden Celsius onze zelfgemaakte pizza.

Waterballonnenvolleybal

Laat de waterballon niet ontploffen en verdien zo veel punten! We spelen volleybal met waterballonnen,

Vrijdag

Molentjes om van te smullen

Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet helemaal duidelijk. Volgens de ene bron zou de

eerste windmolen in China gebouwd zijn, volgens de andere in Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare

molentjes. Dat wordt smullen!

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.

Plan West

Lekker spelen in Plan West.
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