
Programma voorjaarsvakantie 2019  
 

 

  

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

Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek! 

 

 

Goedemorgen 
astronauten! We openen 
de dag met een mooi 
leesboek: Andre het 
astronautje.  
 
 
Maak je eigen ruimteshirt 

met sterren die fonkelen 

in het donker. Hoe stoer is 

dat? 

 
 

Hmmmm…wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
gekleurde pannenkoeken en 
eieren te eten of ben je bang 
zelf in een gekleurd 
ruimtewezen te 
veranderen…..?   
 
In de middag maken we ons 
eigen buitenaardse slijm van 
verschillende ingrediënten.  
 
 

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. 

We bouwen vandaag onze 

eigen ruimtestad met 

daarin echte ruimteschepen 

van rietjes en 

isolatieschuim. 

 

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. 

Indien alle proeven zijn 
gelukt deze week kunnen 
we aan de slag! We maken 
ons eigen recept met de 
verzamelde ingrediënten.  
 
We maken onder andere 
ons eigen brood. Welke 
kleur wordt jouw brood?  
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek! 
 

 
  

We gaan op zoek naar iets 
buitenaards vandaag! Bij 
de bloemenkweker kopen 
we rozen en kleuren deze 
zelf.  
 
En we maken zelf pasta. 
Ook hier is iets 
buitenaards. Kun jij 
ontdekken wat dat is?  
Geef niet zomaar op, want 
met de oplossing sprokkel 
je er een belangrijk 
ingrediënt bij voor het 
programma van vrijdag.  
 
 

’s Middags schieten we onze 
eigen raket de lucht in, hoe tof 
is dat? Wie komt er het verst 
en zou het ons zelfs lukken om 
op de maan terecht te komen?  
 
Tussendoor smikkelen we van 
cupcake planeten. Hmmmm!    

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. 

We springen erop los bij 
Jumpsquare in Rijswijk. De 
zwaartekracht is onze grote 
vriend, maar kan ook vijand 
zijn, dus oppassen geblazen.  
 
Ook maken we vandaag 
onze eigen stuiterballen en 
hopen met deze opdracht 
weer een ingrediënt te 
ontdekken voor onze 
opdracht morgen.  

Indien alle proeven zijn 
gelukt deze week kunnen 
we aan de slag! We maken 
ons eigen recept met de 
verzamelde ingrediënten.  
 
We maken onder andere 
ons eigen brood. Welke 
kleur wordt jouw brood?  
 

 


