
Missie Space
26 februari tot en met 02 maart

Hallo allemaal,

Hou jij van Star Wars films,  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, planetenen
astronauten  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,
Het team van de BSO

Maandag 26 februari

Sport en spel 8+: Vind de planeten!
De aarde is niet de enige planeet. Alleen al in ons
zonnestelsel zijn nog acht andere planeten
gemaakt. Nou ja, één planeet is een dwergplaneet,
namelijk Pluto. We doen vandaag een spel waarbij
we de planeten uit ons zonnestelsel zoeken en
proberen te herkennen! 

Creatief 4-7 jaar: Astronautenhelm
Gelanceerd worden in de ruimte met een
astronautenpak aan? Oké, misschien gaat dat
vandaag niet helemaal lukken maar als we nu
gewoon eens een beetje doen alsof...?

Drama 4-12 jaar: 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! 

Eten 4-12 jaar: Robot of alien? Een
kaasmannetje!
Deze aliens die wij gaan maken luisteren niet naar
onze commando's en zeggen geen 'bliep bliep'. We
kunnen ze namelijk opeten! Met kaas en druiven
maken we de grappigste aliens, of zijn het robots? 

Dinsdag 27 februari

Spel 4-7 jaar: Red de UFO
Red de UFO en zorg ervoor dat de marsmannetjes
weer kunnen vertrekken naar hun eigen planeet!

Eten 4-12 jaar: Buitenaards goede
eierkoek!
Gezonde eierkoeken met groente....Helemaal niet
moeilijk te maken, gezond en wel gewoon zoet van
smaak dankzij de appelmoes. Gezond eten was nog
nooit zo leuk ;-). Dus, klaar om te bakken? Gaan we!

Experiment 4-12 jaar: Hoe stralen
sterren ontdekproef
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 die 's
nachts licht geven? Met dit experiment komen we
daar achter! 

Creatief 8+: Papier maché planeten
Weet jij hoeveel planeten er zijn? Het zijn er
ontelbaar veel, en ze zien er ook allemaal
verschillend uit! Een aantal daarvan ken je
misschien wel, zoals Mars of Jupiter. Vandaag
maken we ze zelf. Hiervoor is wel wat geduld nodig,
maar het effect is echt heel gaaf!
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Woensdag 28 februari

Sterren High Tea
We gaan een heerlijke high tea bereiden met
elkaar, dat word smullen!

Experiment 4-12 jaar: Stuiterende
eieren!
In de ruimte werkt de zwaartekracht anders als op
de aarde. We maken daarom geen stuiterballen,
maar stuitereieren! Daar hebben we wel een paar
dagen geduld voor nodig, maar het is een
superleuk proefje! 

Spel 8+: Missie Space
Spanning en sensatie gegarandeerd met dit spel
vol met planeten, ruimtevaart, sterren, aliens en
alles wat maar met space te maken heeft! Ga op
zoek naar de verschillende missies en zorg dat jij
met je team zoveel mogelijk groene planeten
scoort!

Donderdag 1 maart

Eten 4-12 jaar: Raketfruitspies
Een gezonde raket die niet naar de maan vliegt
maar direct naar je mond. 

Experiment 4-7 jaar: Raket lancering
met plastic bekertjes
Lanceer je eigen racket. Heel eenvoudig te maken
en erg leuk om mee te spelen!

Eten en drinken 4-7 jaar:
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
vandaag zelf maken en je zult het zelfs kunnen
proeven! 

Sport en spel 4-12 jaar: Zwevende
ballonnen
Dit is een erg spannend spel waarbij de ballonnen
alleen via de lucht in de basket mogen komen. Laat
de ballonnen zweven, maar pas op! Straks is het
andere team sneller, actie dus! 

Vrijdag 2 maart

Natuur 4-12 jaar: Grondig experiment
Als er een nieuwe planeet is ontdekt worden er
allerlei experimenten gedaan. Wij gaan lekker naar
buiten en ontdekken wat er allemaal op aarde in
de grond zit! Daar doen we dan proefjes mee! 

Drama 4-12 jaar: 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. 

Eten 4-12 jaar: 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.


