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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
Scan to enter
Niet iedereen mag zomaar een laboratorium of een geheime ruimte
betreden. Een irisscan van je ogen kan toegang verlenen of een speciaal
pasje. Maar je eigen handafdruk scannen kan ook!
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!
Paperclip zwaartekracht proef
Zwaartekracht is een kracht die probeert twee voorwerpen naar elkaar toe
te trekken. De zwaartekracht van de aarde houdt je op de grond, maar hoe
kunnen wij er voor zorgen dat paperclips gaan zweven?
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.

Dinsdag
Wat bedenkt Einstein?
Wat heeft Einstein nu weer bedacht? Laat je fantasie de vrije loop in zijn
tekstballon en verzin de leukste, grappigste of slimste hersenspinsels.
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Lekkere cornflake-koekjes
Al in 1897 vond meneer John Kellogg de cornflake uit. Hij startte de
Kellogg Company en nu wordt jaarlijks over de hele wereld cornflakes
gegeten voor het ontbijt. Wie lust er nou geen cornflakes? Helemaal lekker
als je ze bakt in een cupcakebakje. Mmmmm smullen maar!
Speuren naar tijdsporen
Geschiedenis is een vakwetenschap. Geschiedenis houdt zich eigenlijk
bezig met een studie van gebeurtenissen gebaseerd op tijd. Hierbij
onderzoeken we bronnen uit het verleden. Dit kunnen gebouwen,
schilderijen en nog veel meer dingen zijn. Het doel is om meer te weten te
komen over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Ook in jouw buurt zijn
er vast nog sporen te vinden uit het verleden. Vandaag gaan wij op
onderzoek uit!
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?

Donderdag
Wist je dat? Wetenschapspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de
goede antwoorden hebben.
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!
Homemade pizza
Anders Celsius is bekend van de temperatuurschaal. Vandaag bakken we
in een hete oven van 200 graden Celsius onze zelfgemaakte pizza.
Wereldbol
Vroeger dacht men dat de aarde zo plat als een pannenkoek was.
Pythagoras was de eerste die beweerde dat de aarde rond was. Ontdek de
wereld. Waar woon jij op de aardbol?

Vrijdag
Tijdreizigersspel
Tijdens dit spel worden we tijdreizigers en leren we meer over verschillende
tijdperken. Reis je mee?
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Krantenzoekspel
De krant lezen doe je thuis misschien niet, maar nu op de BSO wel. Je moet de krant zelfs helemaal
uitpluizen om het juiste antwoord te kunnen vinden. We strijden in teams tegen elkaar. Wie vindt als eerste
het juiste antwoord?
Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is niet helemaal duidelijk. Volgens de ene bron zou de eerste
windmolen in China gebouwd zijn, volgens de andere in Perzië. Wij maken deze heerlijke eetbare molentjes.
Dat wordt smullen!
Terug in de tijd met de bliktelefoon
Een experiment; 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.
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