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Iger 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek! 

 

 

Hmmmm…wetenschappelijk 
koken. Wat heb je daar 
allemaal voor nodig? Durf jij 
gekleurde pannenkoeken te 
eten of ben je bang zelf in 
een gekleurd ruimtewezen 
te veranderen…..?   
 
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?   

Vandaag gaan we lekker 
bewegen! We testen onze 
kracht en spierontwikkeling 
met verschillende oefeningen.  
In welk onderdeel scoor jij het 
hoogste? 
De gehele locatie staat in het 
Sportlab in het teken van 
Sport & Spel, we doen deze 
sportdag dan ook samen met 
Plik.  
 
In de middag maken we 
heerlijke groene smoothies.  
 
 

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. 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Maak je eigen ruimteshirt 
met sterren die fonkelen in 
het donker. Hoe stoer is 
dat? 
 
Tussendoor smikkelen we 
van cupcake planeten. 
Hmmmm!    
 
 

Ontdekhoek, een grote 
werkplaats waar je 
proefjes mag doen. Zelf 
aan de slag gaan en je 
geen seconde 
vervelen! Ontdekken hoe 
je met zware keien 
snelstromend water kan 
tegenhouden, van een 
aardappel chips kan 
maken, foto’s in een 
donkere kamer kan 
ontwikkelen, snelle 
zeilbootjes kan maken, 
heerlijk ruikende zeepjes…  
 
Kortom bijna te veel voor 
één dag, dus kom op tijd! 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
Thema: reis door de 
wereld van 
ruimtevaart en 
techniek! 
 

 
  

Wat leeft er allemaal in de 
slootjes om ons heen? Wat 
is eigenlijk de kwaliteit van 
het water? Met een 
zoekkaart op zak gaan we 
hier eens letterlijk dieper op 
in.  
 
Tip: kaplaarzen en 
reservekleding mee! 
 
We maken zelf pasta. Ook 
hier is iets buitenaards. Kun 
jij ontdekken wat dat is?   
 
 

Vandaag gaan we lekker 
bewegen! We testen onze 
kracht en spierontwikkeling 
met verschillende oefeningen.  
In welk onderdeel scoor jij het 
hoogste? 
 
De gehele locatie staat in het 
Sportlab in het teken van 
Sport & Spel, we doen deze 
sportdag dan ook samen met 
Iger. 
 

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. 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat is 
eventueel mogelijk in overleg. 

 
 
 

We gaan naar het 
tuincentrum voor 
verschillende kruiden en 
zaden.  
 
In de middag gaan we 
artistiek aan de slag met 
bloemen en planten een 
eigen groentemuur maken. 
Wat dat is? Kom maar eens 
kijken…… 

Ontdekhoek, een grote 
werkplaats waar je 
proefjes mag doen. Zelf 
aan de slag gaan en je 
geen seconde 
vervelen! Ontdekken hoe 
je met zware keien 
snelstromend water kan 
tegenhouden, van een 
aardappel chips kan 
maken, foto’s in een 
donkere kamer kan 
ontwikkelen, snelle 
zeilbootjes kan maken, 
heerlijk ruikende zeepjes… 
 
Kortom bijna te veel voor 
één dag, dus kom op tijd! 

 


