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Do� ee� proef me� professor Zoef
Hallo allemaal,

Eindelijk mogen jullie allemaal weer komen en daarom hebben wij een heel leuk thema
met hele leuke activiteiten programma gemaakt voor de vakantie

Het thema is ‘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. We doen proefjes en komen zo heel
veel te weten over techniek en onderzoekjes.

Ook zal elke dag het eten in de proef sfeer zijn. we gaan jullie smaakpapillen testen
door iedere dag iets bijzonders te hebben bij de lunch.

We hebben wel een vraag aan jullie: willen jullie ons helpen om een recept in teken van
een proefje te sturen voor de Lunch dan gaan we dat maken op een dag dat jij er bent!

Groetjes van Elly, Sandra, Ginette, Michelle & Anneke.

Maandag 26 april
Doe een proef met professor Zoef: we bouwen een
laboratorium!
Elke ochtend beginnen we met het introductiefilmpje van
het thema en bouwen we verder aan ons eigen BSO-
laboratorium. Bij ieder proefje kunnen jullie een deel van de
kleurcode verdienen. Met de volledige code van 5 kleuren
die we gemengd hebben, kunnen we aan het eind van de
vakantie de computer van professor Zoef resetten en de tijd
5 dagen terugspoelen!
Citroenbatterij
Zelf een citroenbatterij in elkaar knutselen? Het is
gemakkelijker dan je denkt. Batterijen werken op basis van
een zuur. Ook met citroenzuur kan je een batterij maken. Zo
is de citroenbatterij ontstaan.

Dinsdag 27 april
Lego vulkaan bouwen
Met lego en geheime ingrediënten bouwen we een vulkaan
die op uitbarsten staat...
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Lavacake
Ooit al eens lava geproefd? Dit is je kans! We maken een
chocolade cake met vloeibare lava.

Borrelende Bubbels
We maken een heerlijk feestelijk drankje vol met borrelende
bubbels.

Woensdag 28 april
Elektromagneet
Met een elektromagneet kun je heel veel paperclips optillen,
of misschien nog wel veel meer als je magneet sterk
genoeg is. Lukt het jou om een elektromagneet 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?

Donderdag 29 april
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.

Vrijdag 30 april
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen
bootsen! Zo gaan we tornado's, regen en wolken maken!
Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan doen?
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.
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