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Do� ee� proef me� professor Zoef
Hello bso professortjes

Week 2 van de vakantie staat ook in het thema ‘Doe een proef met professor Zoef!’

We gaan ook deze week weer heel veel proefjes doen.

Ook de lunch staat weer in het thema experimenteren met smaak en kleur ben je al
benieuwd wat er nu weer gaat gebeuren.

Wij wel hoor !

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

Maandag 3 mei
Wist je dat? Wetenschapspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt
of we de goede antwoorden hebben.

De vloer is lava
We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort
dat je ergens niet meer mag staan… De vloer is lava!

Dinsdag 4 mei
Eetbaar slijm
Slijm maken heb je waarschijnlijk al wel eens gedaan..
Maar wat dachten jullie van eetbaar slijm?! Wij gaan aan de
slag om met slechts een paar ingrediënten eetbaar slijm te
maken.
Het LAByrint van professor Doolhof
Oh, nee! Die verstrooide professor is helemaal de weg kwijt!
Gooi met de dobbelsteen, baan een weg langs 9 beroemde
uitvinders en ontsnap uit het LAByrint van professor
Doolhof. Welk team verzamelt de meeste uitvind-dingen op
zijn uitvindingo-kaart?

Woensdag 5 mei
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!

 

03 mei
t/m

07 mei
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lava lamp sensor tasje
Als kinderen squishen en spelen, zullen de sensorische
zakjes met lavalamp borrelen en sijpelen. Hoe meer
kinderen spelen, hoe meer OoZiNg-bubbels zich zullen
vormen.

Donderdag 6 mei
Crazy 44: Stalen zenuwen
In teams hilarische opdrachten uitvoeren! Heb je de
opdracht uitgevoerd, dan mag je naar de zenuwspiraal. Het
aantal punten wat je verdient voor je team, heb je zelf in de
(vaste) hand.
Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the
dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit.
Zodra je gaat dansen ziet het er megagrappig uit!

Vrijdag 7 mei
Bruisende Ballen
Ken je badbruisballen met heerlijke geuren en de mooiste
kleuren? We maken ze op de BSO vandaag helemaal zelf!

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de lekkerste gezichtsmaskers,
gemaakt van.. eten! Wat dacht je van een masker van
avocado met honing of cacaopoeder met zeezout?
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