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Raamstraat Maandag  24/2 Dinsdag 25/2 Woensdag 26/2 Donderdag 27/2 Vrijdag 28/2 

Praan & Bopo 
BSO/KDV Raamstraat  
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek!  

  

Alaaf! Het is carnaval op 
Plukkebol! Kom jij geheel in 
het teken van ruimtevaart 
verkleed als alien of 
astronaut? Of laten we 
onze fantasie spreken en 
hebben we een groep vol 
ruimtepiraten?   
 
We spelen spelletjes en 
bakken onze eigen pizza’s. 
Ben jij ook benieuwd hoe 
zo’n oven nu eigenlijk 
werkt? 

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 en hoe ga je 
het snelst op de kabelbaan?   
 

We brengen vandaag een 
bezoekje aan de dieren op 
de kinderboerderij! 
 
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. 
 

Ook bij de groei van planten 
wordt techniek gebruikt. 
We gaan vandaag op avontuur 
in de botanische tuin!  
 
Weet jij de namen van alle 
planten en bomen die we 
tegenkomen? 
 
 
 

We steken onze creatieve 
en technische handen uit 
de mouwen, bouw je 
eigen bloem of misschien 
heb je zelf wel een heel 
stoer bouwwerk in 
gedachten! 
 
’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?  
 

Octa & Walui 
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek!  
 

 

We gaan op onderzoek in 
de Plukkebol Ontdekhoek. 
We bouwen Walui 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! 

Van krimpie dimpie maken 
we ’s ochtends onze eigen 
stoere sleutelhanger.  
 
Vanmiddag bezoeken we 
het Sportlab aan de 
Loevesteinplaats. We testen 
onze kracht en 
spierontwikkeling met 
verschillende oefeningen.  
 

We brengen vandaag een 
bezoekje aan de dieren op 
de kinderboerderij! 
 
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. 
 

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….? 
   
Lukt het jou vanmiddag om 
een lampje te laten branden 
met een batterij, karton en 
aluminiumfolie? 

We sluiten de week af met 
een bezoek aan het 
Science Centre in Delft. 
 
Ga zelf als uitvinder aan 
de slag! Heb jij de 
oplossing voor vervuild 
water? Of weet jij hoe we 
in de toekomst 
aardbevingen beter 
kunnen doorstaan? 
Onderzoek het in de 
verschillende labs! 
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Raamstraat Maandag  24/2 Dinsdag 25/2 Woensdag 26/2 Donderdag 27/2 Vrijdag 28/2 

Kigo 
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek   
 

  
 
 
 
 
 
 
  

We experimenteren 
vandaag met lucht, heeft 
lucht gewicht? 
 
Ook maken we een 
griezelspook en gaan we ’s 
middags even lekker 
uitwaaien in het 
Wilhelminapark! 

Je gebruikt elke dag papier. 
Papier wordt gemaakt van 
hout. Daarvoor worden veel 
bomen omgehakt. Gelukkig 
kan oud papier opnieuw 
gerecycled worden. Dan 
wordt er van oud papier 
nieuw papier gemaakt. Hoe 
doe je dat eigenlijk? 
 
We maken vandaag zelf 
papier én bakken ons eigen 
brood! 

We brengen vandaag een 
bezoekje aan de dieren op 
de kinderboerderij! 
 
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. 
 

Op naar het Science Centre in 
Delft. 
 
Ga zelf als uitvinder aan de 
slag! Heb jij de oplossing voor 
vervuild water? Of weet jij hoe 
we in de toekomst 
aardbevingen beter kunnen 
doorstaan? 
Onderzoek het in de 
verschillende labs! 

 

We maken een Romeinse 
slinger, hoeveel ballen 
krijg jij in het kasteel? 
 
Daarnaast testen we ons 
reactievermogen, vinden 
uit hoe gevoelig onze huid 
is en hoe onze longen 
eigenlijk werken. 

Kigo+  
BSO Raamstraat 
 

Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek   
 

  
 
 
 
  

We experimenteren 
vandaag met lucht, heeft 
lucht gewicht? 
 
Ook maken we een 
griezelspook en gaan we ’s 
middags even lekker 
uitwaaien in het 
Wilhelminapark! 
 

Je gebruikt elke dag papier. 
Papier wordt gemaakt van 
hout. Daarvoor worden veel 
bomen omgehakt. Gelukkig 
kan oud papier opnieuw 
gerecycled worden. Dan 
wordt er van oud papier 
nieuw papier gemaakt. Hoe 
doe je dat eigenlijk? 
 
We maken vandaag zelf 
papier én bakken ons eigen 
brood! 

We brengen vandaag een 
bezoekje aan de dieren op 
de kinderboerderij! 
 
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. 
 

Op naar het Science Centre in 
Delft. 
 
Ga zelf als uitvinder aan de 
slag! Heb jij de oplossing voor 
vervuild water? Of weet jij hoe 
we in de toekomst 
aardbevingen beter kunnen 
doorstaan? 
Onderzoek het in de 
verschillende labs! 

 

We maken een Romeinse 
slinger, hoeveel ballen 
krijg jij in het kasteel? 
 
Daarnaast testen we ons 
reactievermogen, vinden 
uit hoe gevoelig onze huid 
is en hoe onze longen 
eigenlijk werken. 


