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Superhelde� e� schurke� wee� 5:
Buitenaards�_avonture�
Hallo allemaal,

Zoals we vaak in films zien 'zijn' er ook buitenaardse wezens. Soms zijn ze aardig,
maar vaak zijn ze nogal gemeen... Helden en Schurken dus! Deze week staat helemaal
in het thema van buitenaardse wezens zoals onze Star Wars activiteiten of aparte
proefjes waarbij we de natuurwetten lijken te verbreken. Het gaat er deze week erg
avontuurlijk aan toe, maar wel een beetje op buitenaardse wijze!

Groetjes van de juffen (en de meester) van Villa Kakelbont.

Maandag 16 augustus
Scavenger Hunt Star Wars
Overal zijn er figuren van Star Wars verstopt! Lukt het jou
hen te vinden? Wie verzamelt ze het snelst tijdens deze
"hunt"?
Startrekking dansen!
Dansen op buitenaardse muziek klinkt misschien erg apart
maar het is superleuk! We maken buitenaardse bewegingen
om sterren te ontwijken en in het heelal te kunnen lopen.
Doe je mee?
UFO eierkoek
Teken een alien zoals jij denkt dat 'ie er uit ziet. Maak een
gleufje in een eierkoek en laat de UFO rechtstreeks je mond
in vliegen. Mmmmmm, een lekker hapje!

Dinsdag 17 augustus
Snackraket
Snij alles in het juiste formaat, prik het aan een stokje en
tadaaaa: een eetbaar raketje. Lekker!

Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie.
Niets geen stekker in het stopcontact, maar gewoon eens
kijken wat er gebeurt. Leuk proefje!
Minute to win it - Star Wars editie
Je krijgt 1 minuut per opdracht. Wie van jullie is een ware
Jedi en volbrengt de opdrachten binnen 60 seconden?
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Woensdag 18 augustus
Maanstenen schilderen
Maanstenen zijn door astronauten meegenomen naar de
aarde. Ook zijn er maanmeteorieten gevonden. We weten
dus hoe dit gesteente er uit ziet. Wil jij het namaken?
Galaxy Games
Doe de maanstenenrace, pas op voor de meteorietenregen,
blaas de planeet op of doe de spacewalk. Allemaal games
die met de ruimte te maken hebben.....doe mee!
Ballonraket
Hoe kun jij een ballon als een raket tussen twee stoelen
laten vliegen?

Donderdag 19 augustus
Mini astronautentraining
Om naar de maan te kunnen vliegen moeten we eerst
trainen als astronaut. Doorsta jij de training en vlieg jij
wellicht mee naar de maan?
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.
R2-D2 Robot uit Star Wars
R2-D2, kortweg R2 (Artoo) genoemd, is een robot in de Star
Wars films. Maak jij jouw eigen robot?

Vrijdag 20 augustus
Star Wars bingo
Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij Darth Vader of R2D2?
Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen.
Maar misschien win je wel een leuk prijsje?
Breek het licht
Een eenvoudig wetenschappelijk experiment met een super
"wow" effect! Maak een tekening op een papier. Houd deze
achter een glas. Schenk nu water in het glas. Wat gebeurt er
met je tekening?
Drama: planeet ontdekt!
Er is een nieuwe planeet ontdekt! Hoe die heet? Dat mag je
jij bepalen!
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