
AKROS BSO De Roos

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

NEMO bezoek

Vandaag gaan we naar Nemo. Daar is heel veel te ontdekken, en leuk om te doen.

Dinsdag
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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?

Smakelijke slijm

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

Ben jij een archeoloog?

Archeologen zijn altijd op zoek naar oude vondsten om te weten hoe het vroeger was. Vandaag ben jij

de archeoloog! Zoek, graaf en vind bijzondere dingen!

Mission fingerprints

Onderzoek de vingerafdrukken van je vrienden. Kun jij ontdekken wie zijn vingerafdruk op het bord

staat?

Plan West

Lekker spelen in de speeltuin Plan West.

Donderdag
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't Landje

Spelen, hutten bouwen , lekker je uitleven op 't Landje.

Vrijdag

Natureluur

Lekker ravotten en activiteiten doen in de Natureluur,

Zoet of Zout-spel

Proeven of je op de goede weg zit, hoe werkt dat? Met dit spel heb je niet alleen je ogen nodig, maar

ook je smaak! Zoet is goed, zout is fout. Je algemene kennis wordt letterlijk en figuurlijk op de proef

gesteld!
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