
AKROS BSO De Zeeheld

Superhelden en schurken week 5: De ruimte
Hallo allemaal,

Helden en Schurken bevinden zich vaak ook in de ruimte! Soms gaan ze achter

buitenaardse wezens aan, of vliegen door de ruimte. Deze week staat helemaal in

het thema van de ruimte! Hier horen ook Star Wars activiteiten bij! Planeten,

sterren en buitenaardse wezens, het komt allemaal voorbij!

Groetjes van het BSO team

Maandag 3 augustus

Planeten mobiel

In ons zonnestelsel zijn grote planeten, maar ook hele kleintjes. De ene bestaat uit gas, de andere is een hete

steenklomp. Wij gaan vandaag een zonnestelsel mobiel in het klein knutselen. Leuk voor op je slaapkamer!

UFO eierkoek

Teken een alien zoals jij denkt dat 'ie er uit ziet. Maak een gleufje in een eierkoek en laat de UFO rechtstreeks je

mond in vliegen. Mmmmmm, een lekker hapje!

Startrekking dansen!

Dansen op buitenaardse muziek klinkt misschien erg apart maar het is superleuk! We maken buitenaardse

bewegingen om sterren te ontwijken en in het heelal te kunnen lopen. Doe je mee?

Je kan kiezen tussen dansen of een spannende tocht!
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Scavenger Hunt Star Wars

Overal zijn er figuren van Star Wars verstopt! Lukt het jou hen te vinden? Wie verzamelt ze het snelst tijdens

deze "hunt"?

Dinsdag 4 augustus

Astronautenpak

Met wat superpower in je rugzak schiet je zo naar de maan! Nieuwsgierig geworden hoe je dat kunt doen?

Knutsel mee aan deze speciale rug-bepakking!

Galaxy milkshake

Buitenaardse wezens leven in een andere galaxy, wat wij wel een ander sterrenstelsel noemen. We gaan

vandaag onze eigen galaxy milkshake maken in de bekende blauw-paarse kleuren: om te smullen!

Meteorieteninslag

De ruimte is zo gigantisch groot! Naast onze planeet zijn er nog heel veel andere planeten, sterren enzovoorts.

Soms komen er grote brokken 'puin' op de aarde: meteorieten. Als deze landen laten ze grote kraters na. We

gaan proberen zo'n krater na te maken!

Woensdag 5 augustus

Maanstenen schilderen

Maanstenen zijn door astronauten meegenomen naar de aarde. Ook zijn er maanmeteorieten gevonden. We

weten dus hoe dit gesteente er uit ziet. Wil jij het namaken?

Ballonraket

Hoe kun jij een ballon als een raket tussen twee stoelen laten vliegen?

Snackraket

Snij alles in het juiste formaat, prik het aan een stokje en tadaaaa: een eetbaar raketje. Lekker!
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Donderdag 6 augustus

Insectenhotel

Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempotten, wc-rolletjes? Misschien hebben jullie in de tuin zelfs nog

wel (ventilatie-)bakstenen die jullie niet meer nodig hebben? Ook stukken hout zijn welkom. Neem wat mee

naar de BSO want we maken er een insectenhotel van. Waarom we dat gaan maken leggen we je nog uit!

UFO's maken

Ruimtewezens willen allemaal in een mooie ufo vliegen. Maak jij deze prachtige UFO voor ze?

Mini astronautentraining

Om naar de maan te kunnen vliegen moeten we eerst trainen als astronaut. Doorsta jij de training en vlieg jij

wellicht mee naar de maan?

Bij mooi weer doen we dit buiten. Bij minder mooi weer gebruiken we de gymzaal.

Vrijdag 7 augustus

UFO's maken

Ruimtewezens willen allemaal in een mooie ufo vliegen. Maak jij deze prachtige UFO voor ze?

Ufo's laten vliegen

In de middag gaan we naar de speeltuin en gaan we testen of de ufo's kunnen vliegen! Misschien denken

andere mensen dan wel dat het echte ufo's zijn :-)
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