Programma voorjaarsvakantie 2021
Het mysterie Professor PLUK.
Afgelopen week hebben wij bezoek gehad van een zeer verstrooide Professor. Hij heeft voor jullie een ‘super’ Sportlab gebouwd op de Cornelis Musius. Nadat hij het lab had
afgesloten, zijn er een aantal codes verdwenen om het lab te openen. Daar is de Professor ontzettend van in de war geraakt. Hij weet alleen nog zijn naam: Professor PLUK en
verder niets meer. Dus aan jullie de taak om komende week door middel van allerlei proeven, experimenten en puzzels het mysterie te ontrafelen: waar woont de Professor en aan
welke faculteit in Delft heeft hij gestudeerd? Jullie krijgen elke dag een puzzelstuk.
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Wetenschappelijk koken?
Kan dat? Wat zijn de
ingrediënten en recepten
als je wetenschappelijk gaat
koken??

Proefjesdag
In de ochtend doen we
verschillende proefjes. We
maken bijvoorbeeld onze
eigen sleutelhangers van
krimpie dimpie.

Goedemorgen astronauten
Maak je eigen ruimteshirt
met sterren die fonkelen in
het donker. Hoe stoer is
dat?

Zoefffff
Vandaag bouwen we onze
eigen raket, wow misschien
kunnen we ermee naar de
maan!

In de middag brengen we
een bezoekje aan de dieren
op de kinderboerderij!

Uiteraard hoort daar een
zelfgemaakt ruimtepak bij.

We krijgen blauwe
pannenkoeken als
resultaat, kun je die echt
eten of veranderen wij dan
in blauwe wezentjes?
Het Sportlab gaat vandaag
open, spannend!
We testen onze kracht en
spierontwikkeling met
verschillende oefeningen.

In de middag maken we
onze eigen putty! Mocht je
nog niet weten wat dit is,
het belooft lekker slijmerig
te worden!

Tip: kaplaarzen mee!

´s Middags gaan we naar
Delftse hout en schieten we
onze eigen raket de lucht
in, hoe tof is dat? Wie komt
er het verst en zou het ons
lukken om op de maan
terecht te komen?
Tip: kaplaarzen en
reservekleding mee!

Vrijdag 26/2
Stuiterballen
Vandaag maken we onze
eigen stuiterballen.
In de middag maken we
onder andere ons eigen
brood. Welke kleur wordt
jouw brood?

