
AKROS BSO School of Understanding

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!

Paperclip zwaartekracht proef

Zwaartekracht is een kracht die probeert twee voorwerpen naar elkaar toe te trekken. De zwaartekracht

van de aarde houdt je op de grond, maar hoe kunnen wij er voor zorgen dat paperclips gaan zweven?
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Gezonde Chipjes bakken

Chips is lang geleden uitgevonden door een slimme man. Het heeft hem erg veel tijd gekost om chips

te ontdekken. Tegenwoordig kunnen we dat veel sneller. We maken onze eigen chips met kruiden en

doen ze in de oven! Dat wordt smullen!!!

Dinsdag

Wat bedenkt Einstein?

Wat heeft Einstein nu weer bedacht? Laat je fantasie de vrije loop in zijn tekstballon en verzin de

leukste, grappigste of slimste hersenspinsels.

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?

Wie vangt het coolste insect

We huren een kist van Amnec met allerlei onderzoeks materialenen kunnen daar mee natuurproefjes

doen. Iedereen gaat mee naar het park en zoekt in een klein groepje naar insecten. zie je een leuke dan

vang je hem en breng je hem bij een van de begeleiders. Daarna gaan we ze samen onderzoeken!!

doorzichtige bakjes of potjes. vergrootglazen

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!
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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!

Luchtballon

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.

Donderdag

Parfum maken

Iedereen gaat zijn eigen parfum maken. Wordt het een lekkere geur? Of gaat het heel erg stinken

Lopend water

Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we zonder zelf iets te

doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

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! Dit doen we in het park!!

Vrijdag

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.
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Sporten

Op de laatste dag van de week gaan we nog even lekker een balletje trappen bij ons in het park!!!

Kristal bladeren

Met behulp van zout veranderen we bladeren in kristallen. Het is een interessant proefje waar wel wat

geduld voor nodig is...
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