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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

Herfstwandeling door het erasmuspark
Vandaag gaan we natuur en herfstdingen verzamelen om de rest van de week mooie dingen mee te knutselen.

en proefjes mee uit te voeren
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van lego een echte vulkaan maken.
Wij gaan van lego een echte vulkaan bouwen. ook gaan wij een heerlijke legodag houden met de mooiste

creaties

Dinsdag 13 oktober

Eetbaar slijm
Slijm maken heb je waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?! Wij gaan aan

de slag om met slechts een paar ingrediënten eetbaar slijm te maken.

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?

regenboog pannenkoeken
Vandaag gaan we regenboogpannenkoeken maken en natuurlijk ook opsmullen.

Woensdag 14 oktober

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

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.

Stofzuigerkanon
Wat is luchtdruk en hoe werkt het? We bouwen een stofzuigerkanon en… schieten maar!
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Donderdag 15 oktober

Toffe Thermometer
Met rietjes en een glazen fles, niet te vergeten, kunnen wij straks de temperatuur gaan meten.

Kanjers koken met kastanjes!
Wist je dat je bepaalde soort kastanjes die je buiten kunt vinden, gewoon kunt opeten? Wij gaan hier mee aan

de slag. Kies de manier waarop jij jouw kastanjes wil bereiden en.. smikkelen maar!

Nature’s paint
Wist je dat je verf niet alleen kan kopen in de winkel maar ook zelf kan maken? De ingrediënten hiervoor vind je

in de natuur.

Vrijdag 16 oktober

Bruisende Ballen
Ken je badbruisballen met heerlijke geuren en de mooiste kleuren? We maken ze op de BSO vandaag helemaal

zelf!

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de lekkerste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten! Wat dacht je van een masker van

avocado met honing of cacaopoeder met zeezout?
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