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Westerweel 3: Backpack je gek richting de
ruimte
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 van de BSO

Maandag

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!

Rondje ruimte!
We doen een rondje naar de maan! Ga je mee? Onderweg zien we misschien nog wel andere planeten of

buitenaardse wezens... Wees niet bang, we komen echt weer terug!
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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

Dinsdag

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!

Astronautenvoedsel
Als je in de ruimte bent kun je niet zomaar even een normale maaltijd eten. De astronauten eten voorverpakt

eten. Hoe dat eruit ziet? Kom het zelf maken en je zult het zelfs kunnen proeven!

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!

Raket lancering met bekertjes
Lanceer je eigen racket. Heel eenvoudig te maken en erg leuk om mee te spelen!

Woensdag
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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!

Donderdag

Raketfruitspies
Een gezonde raket die niet naar de maan vliegt maar direct naar je mond.

Aardige aliens
De een denkt dat een aliën geel is, de ander denkt groen, weer een ander denkt dat alle kleuren mogelijk zijn.

Wat denk jij? Maak je eigen exemplaar of...? Laat je fantasie de vrije loop!

Ruimtefeest
We sluiten de dag af met een ruimtefeest, we maken hapjes die te maken hebben met de ruimte en maken er

een mooie disco van. Wie als astronaut verkleed wil komen mag als astronaut komen.

Vrijdag
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Grondig experiment
We gaan lekker naar buiten en ontdekken wat er allemaal in de grond zit! Hier doen we proefjes mee: wat

gebeurt er bijvoorbeeld als we er water bij doen?

Space Shuttle Sandwich
Niet zomaar een doorsnee boterham deze middag! We maken een echt ruimteschip. Gebruik je fantasie en je

zult versteld staan wat voor kunstwerk je van jouw boterham kunt maken.

Astronautenhelmen
Gelanceerd worden in de ruimte met een astronautenpak aan? Oké, misschien gaat dat niet helemaal lukken..

Maar als we nu gewoon eens een beetje doen alsof...?

Dobbel voor actie in de ruimte!
Kun jij zweven als een astronaut? Of rollen als een meteoriet? We beelden verschillende situaties uit door

middel van de acties die op de dobbelsteen staan.
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