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Hallo allemaal,

Welkom bij het thema ‘Doe een proef met professor Zoef!’

Deze vakan�e brengen we door in het laboratorium van professor Zoef. We bouwen iedere
dag verder aan ons eigen Zoefproeflab, doen proe�es en komen heel veel te weten over
techniek en onderzoekjes. Hopelijk leren we wat meer over al deze proe�es en hebben we
veel plezier bij al deze vrolijke ac�viteiten.

Groetjes van het BSO team van de Speelboom

LavaLab
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.

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.

Metalicca
Tollende tollen
Maak een echte tol en laat hem over de tafel dansen! Welke tol tolt het langst?

Eetbaar slijm
Slijm maken heb je waarschijnlijk al wel eens gedaan.. Maar wat dachten jullie
van eetbaar slijm?! Wij gaan aan de slag om met slechts een paar ingrediënten
eetbaar slijm te maken.

Crazy 44: Stalen zenuwen
In teams hilarische opdrachten uitvoeren! Heb je de opdracht uitgevoerd, dan
mag je naar de zenuwspiraal. Het aantal punten wat je verdient voor je team,
heb je zelf in de (vaste) hand.
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ElecTricks

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.

Puur Natuur
Waterweetjes
Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan
we tornado's, regen en wolken maken! Ben je ook zo benieuwd hoe we dat gaan
doen?
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Toffe Thermometer
Met rietjes en een glazen fles, niet te vergeten, kunnen wij straks de
temperatuur gaan meten.

Nature’s paint
Wist je dat je verf niet alleen kan kopen in de winkel maar ook zelf kan maken?
De ingrediënten hiervoor vind je in de natuur.

Weerballen
Door sneeuw, regen, zon en wind. We gaan naar buiten, waar dit balspel begint.

Het LAByrint van professor Doolhof
Oh, nee! Die verstrooide professor is helemaal de weg kwijt! Gooi met de
dobbelsteen, baan een weg langs 9 beroemde uitvinders en ontsnap uit het
LAByrint van professor Doolhof. Welk team verzamelt de meeste uitvind-dingen
op zijn uitvindingo-kaart?

CeLABrity
Bruisende Ballen
Ken je badbruisballen met heerlijke geuren en de mooiste kleuren? We maken
ze op de BSO vandaag helemaal zelf!

Smakelijke gezichtsmaskers
Wij gaan aan de slag met de lekkerste gezichtsmaskers, gemaakt van.. eten!
Wat dacht je van een masker van avocado met honing of cacaopoeder met
zeezout?

Sciencescenes
Lachen in het lab! We leren tegelijker�jd de veiligheidssymbolen uit het
laboratorium.

 


