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Nieuws uit de natuur
We maken onze eigen edi�e van nieuws uit de natuur! In groepjes zoeken we
informa�e op en maken we een aflevering waar iedereen wat van kan leren.

Maffiaspel
Een spannend spel waarbij je de iden�teit van de ander te weten moet komen.
Een spel waarbij je sluw moet zijn en goed moet nadenken! Welke maffia-
iden�teit jij krijgt is zelfs geheim!

Superhelden pizza's
Een pizza is al zo ongelooflijk lekker maar deze exemplaren zouden nog wel
eens extra goed kunnen smaken! Waarom? Wij maken pizza's met de symbolen
van onze superhelden!

Superhelden Foto Challenge
Jij hebt een missie! Accepteer jij deze missie en ben jij in staat aan te tonen dat
je over superpower beschikt? Lukt het jou en je team deze heldendaden vast te
leggen? Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldha�ig door het
uitvoeren van superheldendaden. Leg ze allemaal vast op de foto. Achter iedere
opdracht staat hoeveel punten je hiermee kunt verdienen.

Hoe sterk is spaghetti?
Spaghe� heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een
experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne stokjes, dus wij gaan kijken
hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

Cool kiss smoothie
Deze smoothie hee� een verrassende naam maar het is niet moeilijk om dit
verfrissende drankje te maken. Het hoofdingrediënt is watermeloen. Het
meeste werk is het schillen, snijden en vooral het ontpi�en van de meloen. Aan
het werk dus!

Verschrikkelijke Ikke
Verschrikkelijke Ikke is heel makkelijk te maken van een WC-rolletje. Knutsel je
mee?

Minion mania
Minions zijn echt (te) gek! Ze praten een apart taaltje, zijn dol op bananen en
s�ekem vinden we ze allemaal super grappig. Het minion mania spel staat
helemaal in het teken van minions en dus ook een beetje raar doen: wie voert
deze gekke opdrachten uit?

Bibberbotjes
Deze bibberbotjes kunnen eruitzien als een rups, een schorpioen, een spin of
misschien wel een echte rat. Je maakt ze van elektriciteitsdraad, kroonstenen
en �e-raps.
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Pokémon hints
Ken jij alle Pokémon uit Pokémon Go? Kun je ze ook uitbeelden? En dan het
liefste zo goed dat jouw team kan raden wie jij bedoelt. Lukt je dat dan verdien
je een punt!

Luchtdruk race
Met luchtdruk kun je hele leuke spelletjes doen. We houden een race met
auto's. Wie kan zijn auto het verst krijgen?

Experiment Appel
Als we een appel opensnijden of we nemen er een hap van, dan wordt hij na
een �jdje bruin. Hoe kan dat eigenlijk? En zouden we er iets tegen kunnen
doen? Vandaag gaan we het onderzoeken!

Eetbare dynamietstaven
Al sinds heel lange �jd gebruiken schurken dynamietstaven. Ze doen dat om
dingen open te breken en iets te laten ontploffen. De dynamietstaven die wij
gaan maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen ontploffing
maar heerlijke snoepjes!

Gevangenis photobooth
Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis maken
en maken natuurlijk een foto van alle schurken.. We laten ze echt niet zomaar
gaan hoor!

Mode-collages maken van natuurlijke materialen
Schoenen en jassen aan! We gaan naar buiten om allerlei mooie dingen uit de
natuur te verzamelen. Blaadjes, takjes, bloempjes, veertjes enz. Van alles wat
we verzameld hebben, gaan we een mode-collage maken. Ontwerp een mooie
jurk of broek voor je model!

 


