
AKROS BSO Joop Westerweel

(Groep 1+2)Doe een proef met professor Zoef
Hallo allemaal,

Welkom bij het thema ‘Doe een proef met professor Zoef!’

Deze vakantie brengen we door in het laboratorium van professor Zoef. We

bouwen iedere dag verder aan ons eigen Zoefproeflab, doen proefjes waarmee

we delen van de kleurcode verdienen en komen heel veel te weten over techniek

en onderzoekjes. Aan het eind van iedere dag zijn papa’s, mama’s, opa’s of oma’s

welkom om onze laboratoriumkunsten te aanschouwen tijdens de Zoef-

Experience. Wanneer we de 5 kleurcodes hebben verzameld aan het eind van de

vakantie, voeren we deze gezamenlijk in tijdens de spectaculaire ‘Zoef-Finale-

Proef’. Hopelijk kunnen we die arme professor dan helpen zijn kleuren en

proefjes weer allemaal terug te krijgen, help jij mee?

Groetjes van het BSO team

Maandag 12 oktober

Wist je dat? Wetenschapspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede antwoorden hebben.

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!
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Tornado in een fles
Een tornado is natuurlijk gevaarlijk en tegelijkertijd super interessant. Gelukkig kunnen wij er een zelf maken en

van dichtbij bestuderen.

Dinsdag 13 oktober

Tollende tollen
Maak een echte tol en laat hem over de tafel dansen! Welke tol tolt het langst?

Natuurlaboratorium
We gaan op ontdekkingsreis door met verschillende ingrediënten uit de natuur aan de slag te gaan. Je kunt

veel leuke proefjes doen met ingrediënten zoals rodekool, ei en kastanjes! Doe je mee?

Radio repareren
De kinderen gaan onder begeleiding een radio helemaal uit elkaar halen en weer in elkaar zetten.

Woensdag 14 oktober

Borstelrobotjes maken
Bouw met een borstelkop, een motor en een batterij je eigen bewegende robotje!

Paddenstoelen proefjestijd
In de herfst lijken ze wel uit de grond te schieten: paddenstoelen! Je vindt ze op bomen, afgevallen takken en

bladeren.. Wij gaan hier proefjes mee doen.

Bliktelefoon
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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Donderdag 15 oktober

Domebellen blazen
Met behulp van een rietje en een bordje kunnen de kinderen kleine of super grote bellen blazen. Ze gaan net

lang door tot ze een Domebel krijgen.

Proeven met je tong
De kinderen gaan verschillende eetbare objecten proeven en raden wat het is. Daarna gaan ze het met een

wedstrijdje tegen elkaar opnemen.

Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken

maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?

Vrijdag 16 Oktober 2020

Microscoop
Met een microscoop kun je heel kleine dingen zichtbaar maken. Dit kunnen dingen zijn die je met je blote oog

niet kunt zien. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Ik ga op reis met een...
Er zijn allerlei manieren om de wereld rond te reizen. We gaan 3 verschillende vervoersmiddelen maken. Welke

neem jij mee op reis?

KAPLA creaties
KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte bouwmogelijkheden met KAPLA. Wij gaan er mee aan de slag!
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