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Tour d� talen�: Wee� 5 Wetenschap
Hallo allemaal,

Heel veel dagelijkse dingen zijn ooit een keer ontdekt door iemand. Wij staan er vaak
helemaal niet meer bij stil tegenwoordig. Een telefoon is heel normaal en bellen doen
we allemaal. Dit allemaal dankzij meneer Bell! Andere namen van wetenschappers
zoals Nobel en Einstein heb je misschien wel eens gehoord. In deze week heb je de
kans om het wetenschappelijk talent in jezelf te ontdekken. En dat kan op heel veel
verschillende manieren.

Trek maar een heel slim gezicht en lees dan dit programma door. Dit wordt een feestje
voor alle jonge professoren in de dop!

Groetjes,
Het team van de BSO 

Maandag 17 augustus
Humpie Dumpie ei-experiment
Misschien ken je het wel: het rijmpje over het eitje Humpie
Dumpie die van een hek viel en in stukken brak. We zijn
echte wetenschappers en gaan kijken wat er nodig is om
Humpie Dumpie niet te laten breken.
Zoek en vind spel
Kun jij goed zoeken? Hopelijk vind je dan het juiste
voorwerp. De opdrachten zijn soms simpel n soms een
echte uitdaging!
Chips maken
George Crum is de ontdekker van chips! Maar weinig
mensen hebben zelf ooit chips gemaakt. Eigenlijk is het erg
makkelijk om te doen en bovendien lekker. Binnen 20
minuten heb je al een bak zelfgemaakte chips op tafel
staan. Het enige wat je nodig hebt is een paar aardappelen,
zout en genoeg olie om in te frituren. In de oven kan ook:
nog veel gezonder! Neem het recept maar mee naar huis.
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Dinsdag 18 augustus
Wat ruik ik?
Sommige dingen ruiken lekker en andere weer vies. We
gaan het hebben over geuren. Neem je neus mee!

Modderraket
Maak een raket van een lege PET-fles die gedeeltelijk met
modderwater is gevuld. Pomp lucht met de fietspomp in de
fles. Hoe zal dit aflopen?
Wat voel en ruik ik daar?
Al spelend je zintuigen ontdekken! Dit spelletje (dat je ook
thuis kunt spelen) is hier heel erg geschikt voor. We vullen
een aantal ballonnen met verschillende materialen en laten
de kinderen onderzoeken (voelen) wat erin zit.

Woensdag 19 augustus
Luchtballon
Waar vlieg jij naartoe in deze ballon? Even knutselen en hij
is af. Je kunt hem met mooi weer ook buiten hangen, dan
draait de ballon rond in de wind.
Mission fingerprints
Onderzoek de vingerafdrukken van je vrienden. Kun jij
ontdekken wie zijn vingerafdruk op het bord staat?

Ben jij een archeoloog?
Archeologen zijn altijd op zoek naar oude vondsten om te
weten hoe het vroeger was. Vandaag ben jij de archeoloog!
Zoek, graaf en vind bijzondere dingen!

Donderdag 20 augustus
KAPLA creaties
KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte
bouwmogelijkheden met KAPLA. Wij gaan er mee aan de
slag!
Watterbommen
Bommen zijn vooral wapens. Het woord wordt niet gebruikt
voor explosieven voor vreedzaam gebruik, zoals dynamiet
dat uitgevonden werd door Alfred Nobel. Maar met deze
bommen houden we het vriendelijk hoor! Laat de waterbom
niet ontploffen en verdien zo veel punten!
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Homemade pizza
Anders Celsius is bekend van de temperatuurschaal. Vandaag bakken we in een hete oven
van 200 graden Celsius onze zelfgemaakte pizza.

Vrijdag 21 augustus
Natuurlijke toverdrankjes
Drankjes zijn magisch zodra ze een toverdrankje genoemd worden. Toverdrankjes horen
helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken, feeën en kastelen. Kunnen wij zelf
ook een drankje brouwen met natuurlijke materialen?
Elfensnot in een potje
Iel! Dat ziet er vies uit! Het lijkt wel snot... Dat is het ook..! We maken zelf elfensnot en
stoppen het in een potje. Op deze manier kun je er nog vaak mee spelen.

Heerlijke hangplekjes
Hebben jullie nog oude kleden, doeken, kussens of klamboes over? Wij willen ze overal heen
slepen en lekkere hangplekken bouwen. Lever het maar bij ons in, dan kunnen wij er lekker
mee spelen.
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