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Star Wars bingo
Wie hee� als eerste een rij vol? Heb jij Darth Vader of R2D2? Roep BINGO!
Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk
prijsje?

Scavenger Hunt Star Wars
Overal zijn er figuren van Star Wars verstopt! Lukt het jou hen te vinden? Wie
verzamelt ze het snelst �jdens deze "hunt"?

Stormtrooper cupcakes
We kennen natuurlijk allemaal de clone troopers van Star Wars: de wi�e legers
die enorm goed getraind zijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes van troopers kunt
maken? Wij gaan het proberen en ze daarna lekker opeten!

Galaxy Games
Doe de maanstenenrace, pas op voor de meteorietenregen, blaas de planeet op
of doe de spacewalk. Allemaal games die met de ruimte te maken
hebben.....doe mee!

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

Mini 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?

Red de ufo
Red de UFO en zorg ervoor dat de marsmannetjes weer kunnen vertrekken naar
hun eigen planeet!

Lavalamp
Grappig om te maken. We gebruiken heel eenvoudig slaolie. Niets geen stekker
in het stopcontact, maar gewoon eens kijken wat er gebeurt. Leuk proe�e!

Ballonraket
Hoe kun jij een ballon als een raket tussen twee stoelen laten vliegen?

Insectenhotel
Heb je thuis nog lege PVC buizen, lege bloempo�en, wc-rolletjes? Neem wat
mee naar de BSO want we maken er een insectenhotel van.

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?
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Flip Cup Minute to win it
Flip de beker en speel er een snel spel mee. Je hebt 1 minuut de �jd! Wie wint
er?

Planeten mobiel
In ons zonnestelsel zijn grote planeten, maar ook hele kleintjes. De ene bestaat
uit gas, de andere is een hete steenklomp. Wij gaan vandaag een zonnestelsel
mobiel in het klein knutselen. Leuk voor op je slaapkamer!

Galaxy milkshake
Buitenaardse wezens leven in een andere galaxy, wat wij wel een ander
sterrenstelsel noemen. We gaan vandaag onze eigen galaxy milkshake maken in
de bekende blauw-paarse kleuren: om te smullen!

Startrekking dansen!
Dansen op buitenaardse muziek klinkt misschien erg apart maar het is
superleuk! We maken buitenaardse bewegingen om sterren te ontwijken en in
het heelal te kunnen lopen. Doe je mee?

 


