
Space & Robots

Raket lancering met plastic
bekertjes

Lanceer je eigen racket. Heel
eenvoudig te maken en erg leuk om
mee te spelen!

Astronautentraining

Om naar de maan te kunnen vliegen
moeten we eerst trainen als
astronaut. Doorsta jij de training en
vlieg jij wellicht mee naar de maan?

Astronautenvoedsel

Als je in de ruimte bent kun je niet
zomaar even een normale maaltijd
eten. De astronauten eten
voorverpakt eten. Hoe dat eruit ziet?
Kom het vandaag zelf maken en je
zult het zelfs kunnen proeven! 

Planeet ontdekt!

Er is een nieuwe planeet ontdekt!
Hoe die heet? Dat mag je jij bepalen!
We doen namelijk een drama
activiteit waarbij we zelf planeten
ontdekken! 

Rondje ruimte!

We doen een rondje naar de maan!
Ga je mee? Onderweg zien we
misschien nog wel andere planeten
of buitenaardse wezens... Wees niet
bang, we komen echt weer terug! 

UFO van een papieren bordje

De ruimtewezens willen wel in een
mooie ufo vliegen. Maak jij deze
prachtige UFO voor ze?

Blikken Robots

Neem een leeg blikje mee naar de
BSO. Meer dan 1 is ook prima. We
kunnen ook heel goed plastic
doppen, schroeven en pluggen
gebruiken want we gaan heel
originele coole robots maken!

Hoe stralen sterren ontdekproef

Als het 's avonds donker is kun je bij
een heldere lucht stralende sterren
zien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Zijn
het eigenlijk kleine zonnetjes die 's
nachts licht geven? Met dit
experiment komen we daar achter! 

Robocop samenwerkspel

Robots, robots en nog eens robots.
Jij moet ze ontwijken om de overkant
te bereiken. Weet jij de juiste weg te
vinden?

Uitreiking Space Diploma

Heb jij een oorkonde verdiend? Als je
bewezen hebt klaar te zijn voor een
missie in de ruimte dan krijg jij
vandaag je diploma.
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Bouw je eigen tijdmachine

Ben jij ook zo benieuwd hoe het er
aan toe ging in de Middeleeuwen of
hoe holbewoners leefden? Bouw je
eigen tijdmachine en word een echte
tijdreiziger. 

Raket Power! Astronautenpak
maken

Met wat superpower in je rugzak
schiet je zo naar de maan!
Nieuwsgierig geworden hoe je dat
kunt doen? Knutsel mee aan deze
speciale rug-bepakking! O ja, het is
handig als je zelf 2 lege plastic
flessen meeneemt die even groot
zijn.

Planeten mobiel

Vlieg met een raket mee naar het
heelal en ontdek sterren en planeten
met deze planetenmobiel!

Raketpret met glazen glitterpotje

Deze raket wil je helemaal niet naar
de maan laten gaan! Maak je eigen
raket om mee te spelen.

Maanstenen schilderen

Maanstenen zijn door astronauten
meegenomen naar de aarde. Ook
zijn er maanmeteorieten gevonden.
We weten dus hoe dit gesteente er
uit ziet. Wil jij het vandaag namaken?

Maak je eigen galaxy shirt

Voor deze activiteit hebben we een
zwart shirt nodig, neem je die van
thuis mee? We gaan 'm namelijk
veranderen in een galaxyshirt met
behulp van een paar aparte
verftechnieken: erg gaaf! 

Buitenaards wezen in eierkoek UFO

Teken een alien zoals jij denkt dat 'ie
er uit ziet. Maak een gleufje in een
eierkoek en laat de UFO rechtstreeks
je mond in vliegen. Mmmmmm, een
lekker hapje!

Snackraketjes van worstjes, tomaat
en komkommer

Snij alles in het juiste formaat, prik
het aan een stokje en tadaaaa: een
eetbaar raketje. Lekker!

Robot van divers materiaal

Je mag helemaal zelf weten hoe je
robot er uit komt te zien. Met allerlei
verschillende materiaal kun je de
mooiste robots maken.

Workshop demonteren: oude
apparaten uit elkaar halen.

Demonteren is superleuk om te doen
én leerzaam. Leuk om te
onderzoeken hoe iets werkt en in
elkaar zit! We zoeken nog leuke
voorwerpen om uit elkaar te halen.
Heb je thuis nog een oud apparaat
liggen dat je niet meer gebruikt?
Neem dan mee! Denk aan een
wekker, fotocamera, toetsenbord,
rekenmachine, afstandsbediening
enzovoort!
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Aliens van eierdozen

Als je vraagt hoe een alien er uit ziet
zal iedereen daar anders over
denken. De een denkt geel, de ander
denkt groen, weer een ander denkt
dat alle kleuren mogelijk zijn. Wat
denk jij? Maak je een eenogig
exemplaar of...? Laat je fantasie de
vrije loop! 


