
 

 

 

Projectweek 

In de week van 14 t/m 18 maart 

hebben we een projectweek met als 

thema: 

“Handen uit de mouwen!” 

Deze week staat in het teken van 

praktisch bezig zijn met 

wetenschap en techniek.  

De ietwat ‘gekke’ professoren van 

Mad Science verzorgen maandag 

als opening een spetterende show 

voor alle kinderen van de school. 

Ook geven ze die dag in alle 

groepen workshops (zelfs in de 

peutergroep!) 

We hebben verder deze week 

proefjesmiddagen en 

techniekopdrachten voor de hele 

school.  

 

 

 Doel 

Het doel van deze week is kinderen vooral te 

laten verwonderen en om hun nieuwsgierigheid 
te prikkelen. 

Dit rondom wetenschap en techniek, waarbij we 

ook vooral heel praktisch bezig zijn. Door te 
voorspellen, zelf uit te voeren, een stappenplan 

te volgen bij het doen van een proef, de 
eindresultaten te bewonderen en je af te vragen 
hoe een resultaat nu bereikt is, leren de 

kinderen ontzettend veel! 

 

   

   

 

“Je verwonderen 

over iets is zien, 

horen, voelen wat er 

om je heen gebeurt 

en dat bestormen 

met je vragen.” 



 

` 

Maandag 14 maart  

8.45-9.30 Opening: show door Mad Science  

10.00-11.30 Workshops in alle groepen, waarvan een uur 

workshop en een half uur “funstations” 

Tot 11.30 uur is er maandag geen gym. De gymdocent 

Wessel komt op school helpen bij de workshops. 

Wellicht zijn er groepen die na 11.30 uur nog naar gym 

gaan (dat overleggen ze onderling nog). 

 

Graag voor de zekerheid alle groepen gewoon gymkleding 

meenemen. 

 

Programma 
 

 
Woensdag 16 maart 

Groep  3  Proefjescircuit 

Groep 4/5 Proefjescircuit 

 

Donderdag 17 maart 

9.30-12.00 Workshop groep 6/7 

slopen en creëren door Push 

 

 Vrijdag 18 maart 

9.30-12.00 Workshop groep 8 

slopen en creëren door Push 

12.30-13.45 uur Iedereen aan   

de slag met spaghettitorens 

 

14.00-15.00 uur                         

inloop !  

De kinderen laten graag aan u 

zien wat ze allemaal geleerd, 

gedaan en gemaakt hebben. 

Kom binnen!                                      

(Wij zetten de ramen en deuren 

wijd open en mocht u willen, zet 

gerust een mondkapje op.)  

 

○ groep 1/2 Dit Ben Ik + funstation: slijm + demo chemische vulkaan 

○ groep 3 Alle kleuren van de regenboog + funstation: slijm + chemische vulkaan 

○ groep 4/5 Onder Druk + funstation: slijm + chemische vulkaan 

○ groep 6/7 Chemische Mysteries + funstation: slijm + stuiterbal 

○ groep 8 Elektriciteit + funstation: slijm + reageerbuis schieten 

○ peutergroep Samengestelde workshop over licht, kleur van een half uur 

 

Dinsdag 15 maart 

Deze dag is er gewoon gym 

Smaaklessen door Push:  

Ruik, proef, kijk! Kun jij inschatten 

hoeveel suiker iets bevat?  

9.30-10.15 groep 4/5 

10.30-11.15 groep 8 

11.45-12.30 groep 6/7   

12.45-13.30 groep 3  

                       ~~~~~~ 

Groep 1/2: Circuit met proefjes en 

activiteiten  
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