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Raamstraat Maandag  25/2 Dinsdag 26/2 Woensdag 27/2 Donderdag 28/2 Vrijdag 1/3 

Praan/Bopo 
BSO/KDV Raamstraat  
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek!  

 
 

Heb jij wel eens een 
ruimtewezen gezien?  
Nee! Mooi, dan ga je 
vandaag een fantasie 
ruimtewezen maken. We 
gebruiken daarvoor klei, 
satéprikkers, schroefjes, 
verf en nog veel meer.    
 
’s Middags gaan we naar de 
speeltuin om daar 
verschillende proeven te 
doen. Wat moet je doen om 
te schommelen, hoe ga je 
het snelst op de kabelbaan?   

Het is een dag waarop je héél 
veel gaat uitproberen, 
ontdekken en leren. Het is 
namelijk de Plukkebol 
Proefjesdag!  
 
Proeven doen met luiers 
kleurstoffen en nog veel 
meer… 
 
 
 

Maak je eigen ruimteshirt 
met sterren die fonkelen 
in het donker. Hoe stoer is 
dat? 
 
’s Middags bakken en 
verven we onze 
meteoren. 
 
 

Hmmmm….wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
blauwe pannenkoeken te 
eten? Of ben je bang zelf in 
een blauw ruimtewezen te 
veranderen….  
 
In de middag maken we in 
het ScienceLab onze eigen 
putty! Als je niet weet wat 
dat is, kom je er vast snel 
genoeg achter. Het belooft in 
ieder geval flink slijmerig te 
worden. 

Vergeet je sok vandaag 
niet! Vandaag maken we 
onze eigen 
ruimtepoppenkast.  
 
In de ochtend maken we 
bijzondere handpoppen 
van onze sok waarmee we 
‘s middags met elkaar 
poppenkast gaan spelen.     

Octa/Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek!  
 

 

’s Middags schieten we 
onze eigen raket de lucht 
in, hoe tof is dat? Wie komt 
er het verst en zou het zelfs 
lukken om op de maan 
terecht te komen?  
 
Bak je eigen brood voor de 
lunch! 

Hmmmm….wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
blauwe pannenkoeken te 
eten? Of ben je bang zelf in 
een blauw ruimtewezen te 
veranderen….  
 
In de middag maken we in 
het ScienceLab onze eigen 
putty! Als je niet weet wat 
dat is, kom je er vast snel 
genoeg achter. Het belooft in 
ieder geval flink slijmerig te 
worden. 

Vandaag bezoeken we het 
Sportlab aan de 
Loevesteinplaats. We 
testen onze kracht en 
spierontwikkeling met 
verschillende oefeningen.  
 
In de middag voeren we 
nog wat andere 
experimenten uit.  

Van krimpie dimpie maken 
we ’s ochtends onze eigen 
stoere sleutelhanger.  
 
Later op de dag 
experimenteren we er op los 
met de zwaartekracht en 
testen we onze klim- en 
klautertechnieken bij het 
springkussenfestijn in 
Sporthal Kerkpolder. 

Maak je eigen ruimteshirt 
met sterren die fonkelen 
in het donker. Hoe stoer is 
dat? 
   
Lukt het jou vanmiddag 
om een lampje te laten 
branden met een batterij, 
karton en aluminiumfolie? 
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Kigo 
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom zijn er zoveel 
verschillende bruggen en 
waar moet de constructie 
aan voldoen?  
 
Vandaag gaan we naar het 
Science Centre om bruggen 
te bouwen van foam.  
Jullie ontwerpen, bouwen 
en testen een brug van 
foamstaven en tape. 
Hoeveel kilo kan jullie brug 
aan?  
 
 

We gaan op onderzoek in de 
Plukkebol Ontdekhoek. We 
bouwen Kigo om tot een 
ware werkplaats om 
proefjes te doen.  
 
Ontdek hoe je een blokje 
hout omtovert tot een 
dobbelsteen, maak heerlijk 
ruikende zeepjes, ervaar of 
jouw bootje blijft drijven en 
nog véél meer! 

 Hmmmm….wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
blauwe pannenkoeken te 
eten? Of ben je bang zelf in 
een blauw ruimtewezen te 
veranderen….  
 
In de middag krijgen we 
bezoek en wordt jullie 
conditie getest tijdens een 
echte bootcamp! 
 

 

Maak je eigen ruimteshirt 
met sterren die fonkelen 
in het donker. Hoe stoer is 
dat? 
 
In de middag ontdekken 
we wat er allemaal 
mogelijk is met maïzena.  
 
Iedereen maakt zijn eigen 
‘taart’: wie bakt en versiert 
de mooiste Plukkebol 
taart? 

Kigo plus 
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek   
 

  
 
 
 
 
 

Waarom zijn er zoveel 
verschillende bruggen en 
waar moet de constructie 
aan voldoen?  
 
Vandaag gaan we naar het 
Science Centre om bruggen 
te bouwen van foam.  
Jullie ontwerpen, bouwen 
en testen een brug van 
foamstaven en tape. 
Hoeveel kilo kan jullie brug 
aan?  
 
 

We gaan op onderzoek in de 
Plukkebol Ontdekhoek. We 
bouwen Kigo om tot een 
ware werkplaats om proefjes 
te doen.  
 
Ontdek hoe je een blokje 
hout omtovert tot een 
dobbelsteen, maak heerlijk 
ruikende zeepjes, ervaar of 
jouw bootje blijft drijven en 
nog véél meer! 

 Hmmmm….wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
blauwe pannenkoeken te 
eten? Of ben je bang zelf in 
een blauw ruimtewezen te 
veranderen….  
 
In de middag krijgen we 
bezoek en wordt jullie 
conditie getest tijdens een 
echte bootcamp! 

Maak je eigen ruimteshirt 
met sterren die fonkelen 
in het donker. Hoe stoer is 
dat? 
 
In de middag ontdekken 
we wat er allemaal 
mogelijk is met maïzena.   
 
Iedereen maakt zijn eigen 
‘taart’: wie bakt en versiert 
de mooiste Plukkebol 
taart? 


