
 

 

 

Kwestie van ruimte  

 
16 januari t/m 10 februari 

 

  In de ruimte heb je heel veel sterren maar 

deze schitteren op een bepaalde plek. Weet jij 

hoe het sterrenstelsel in elkaar zit en kan je 

jouw eigen sterrenbeeld namaken? Of dans je 

de ruimte door en bedenk je je eigen 

choreografie of lied? 

 

   

Buiten heb je heel veel ruimte om je heen, 

maar kijk eens omhoog. Wat zal daar allemaal 

zijn? Als je je eigen dorp mag indelen, welke 

ruimtes heb je dan en hoe ziet dat eruit? 

Bouw samen aan een eigen stad.   

 Wist je dat ze in de ruimte hun urine kunnen 

omzetten naar drinkbaar water? Wat wordt er 

in de ruimte allemaal gegeten en hoe wordt 

dat daar gebracht en klaar gemaakt? Duik de 

keuken in en ontdek wat er allemaal nog meer 

is en proef het zelf.  

 

 

   

Om een astronaut te zijn moet je topfit zijn. 

Ga een bootcamp houden en speel een 

estafette met elkaar. Wie is het behendigst en 

manoeuvreert zich door allerlei bochten 

zonder de grond te raken?  

 

 Ontdek de ruimte! Hoe bouw je een telescoop 

en wat zie je daar allemaal doorheen? Wat is 

een meteoriet en hoe kan het dat je in de 

ruimte niet kan lopen? Of kan jij een eigen 

raket laten vliegen? 

 

 

 

 

Week 3        16-01 t/m 20-01 

 

Week 4       23-01 t/m 27-01 

 

Week 5        30-01 t/m 03-02 

 

Week 6       06-02 t/m 10-02 

Ma Kookstudio Ma Sport en spel academy Ma Natuurpad Ma Ontdeklab 

Di Cultuurfabriek Di Kookstudio Di Sport en spel academy Di Natuurpad 

Wo Ontdeklab Wo Cultuurfabriek Wo Kookstudio Wo Sport en spel academy 

Do Natuurpad Do Ontdeklab Do Cultuurfabriek Do Kookstudio 

Vr Sport en spel academy Vr Natuurpad Vr Ontdeklab Vr Cultuurfabriek 

Omdat we het belangrijk vinden dat ons activiteitenaanbod aansluit bij de ‘Skills’ van onze kinderen, kan van bovenstaande planning worden afgeweken. 


