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Doe een proef met professor Zoef
Hallo allemaal,

Welkom bij het thema ‘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, doen proefjes
waarmee we delen van de kleurcode verdienen en komen heel veel te weten
over techniek en onderzoekjes. Aan het eind van iedere dag zijn papa’s,
mama’s, opa’s of oma’s welkom om onze laboratoriumkunsten te
aanschouwen tijdens de Zoef-Experience. Wanneer we de 5 kleurcodes
hebben verzameld aan het eind van de vakantie, voeren we deze
gezamenlijk in tijdens de spectaculaire ‘Zoef-Finale-Proef’. Hopelijk kunnen
we die arme professor dan helpen zijn kleuren en proefjes weer allemaal
terug te krijgen, help jij mee?

Groetjes van het BSO team

Voor meer informatie over de herfstvakantie en de inschrijving
hiervan, verwijzen wij u naar de informatiebrief die u heeft gekregen
in Konnect. Te vinden onder het kopje "Nieuws".

De opvang voor regio Dieren, Spankeren en Ellecom vindt plaats op
locatie Koningin Emma in Dieren. Klik hier voor de contactgegevens. 

Maandag 25 oktober
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!

Dinsdag 26 oktober
Lego vulkaan bouwen
Met lego en geheime ingrediënten bouwen we een vulkaan die op uitbarsten
staat...

Wist je dat? Wetenschapspel
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede
antwoorden hebben.
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Lavacake
Ooit al eens lava geproefd? Dit is je kans! We maken een chocolade cake met
vloeibare lava.

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!

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

Woensdag 27 oktober
We bieden op deze dag opvang op Daalhuizen in Velp en
Brede School Noord in Didam.

Daalhuizen Velp
We gaan naar het bos! Daarna gaan we bouwen en knutselen met
materialen uit de natuur.

Brede School Noord
We gaan naar Cool Nature Park!

Donderdag 28 oktober
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.

Paddenstoelen proefjestijd
In de herfst lijken ze wel uit de grond te schieten: paddenstoelen! Je vindt ze
op bomen, afgevallen takken en bladeren.. Wij gaan hier proefjes mee doen.

Stofzuigerkanon
Wat is luchtdruk en hoe werkt het? We bouwen een stofzuigerkanon en…
schieten maar!
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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.

Vrijdag 29 oktober
We bieden op deze dag opvang op Daalhuizen in Velp en Brede School Noord in
Didam.

Daalhuizen in Velp
We gaan naar het bos! Daarna gaan we bouwen en knutselen met materialen uit de natuur.

Brede School Noord Didam
We gaan naar 't Peeske in Beek, daar is een klimbos! Je kunt lekekr spelen en genieten van een
picknick.

 


