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Missie space
Hallo allemaal,

Hou jij van Star Wars films, ben je benieuwd of er aliens bestaan en ken je alle

namen van de planeten uit je hoofd? Dan is deze week echt helemaal jouw week!

En voor iedereen die eigenlijk niets of nauwelijks iets weet over sterren, planeten,

astronauten en buitenaardse wezens is er ook goed nieuws. Dankzij de

ontzettende leuke activiteiten die wij hebben verzonnen zul je aan het einde van

de week het gevoel hebben dat je zelf klaar bent voor een reis naar de maan!

Groetjes van het team Coco

Maandag 19 juli

Vind de planeten!
De aarde is niet de enige planeet. Alleen al in ons zonnestelsel zijn nog acht andere planeten gemaakt. We

doen een spel waarbij we de planeten uit ons zonnestelsel zoeken en proberen te herkennen!

Malle monsters
Het is tijd om tissueboxen te gaan verzamelen.. We maken er buitenaardse monsters van! Spannend? Nee

hoor.. Je mag namelijk zelf beslissen hoe jouw monster er uit komt te zien!

Robot snacks
Deze robotmannetjes die wij gaan maken luisteren niet naar onze commando's en zeggen geen 'bliep bliep'.

We kunnen ze namelijk opeten! Met
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Dinsdag 20 juli

Buitenaards goede eierkoek!
Gezonde eierkoeken met groente....Helemaal niet moeilijk te maken, gezond en wel gewoon zoet van smaak

dankzij de appelmoes. Klaar om te bakken? Gaan we!

Stralende sterren
Als het 's avonds donker is kun je bij een heldere lucht stralende sterren zien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Zijn

het stiekem kleine zonnetjes? Met dit experiment komen we daar achter!

Planeten mobiel
De ene planeet bestaat uit gas, de andere is een hete steenklomp. Wij gaan een zonnestelsel mobiel in het

klein knutselen. Leuk voor op je slaapkamer!

Donderdag 22 juli

Galaxy-shirt
Voor deze activiteit hebben we een zwart shirt nodig, neem je die van thuis mee? We gaan 'm namelijk

veranderen in een galaxy-shirt met behulp van een paar aparte verftechnieken: erg gaaf!

Missie space
Spanning en sensatie gegarandeerd met dit spel vol met planeten, ruimtevaart, sterren, aliens en nog veel

meer. Voer verschillende missies uit en zorg dat jij met je team zoveel mogelijk groene planeten scoort!

Een eitje van een proefje!
We kijken wat voor effect azijn en cola hebben op een ei. Misschien kunnen de eieren straks zelfs stuiteren

zonder stuk te vallen!
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