
Terugblik 'Uit het land van'



Alle activiteiten zijn helaas onder voorbehoud 

van de coronamaatregelen.

Groep 3-4

Op 11 februari hebben zij een voorstelling van 

IEORG IDUR.

Meneer Hoppe is een rustige, verlegen man. Hij 

woont al jaren alleen, is dol op tuinieren en klussen. 

Naast hem woont de flamboyante mevrouw Zilver, 

samen met haar huisschildpadje Rudi. Meneer 

Hoppe is sinds de allereerste dag dat hij haar zag 

verliefd op haar, maar dat durft hij niet hardop te 

zeggen…

Als mevrouw Zilver hem vertelt dat Rudi maar niet 

groeien wil, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij 

verzint een plan – even briljant als krankzinnig – en 

probeert zo het hart van mevrouw Zilver te winnen.

Groep 5

Zij gaan dit thema naar de Ontdekfabriek!

Groep 7

In januari komt Mad Science naar school toe en in 

februari hebben zij een bliksemstage bij Jinq

Groep 8

Ook groep 8 gaat met Mad science werken!

Workshops en excursiesKunnen wij het maken

Het thema ‘kunnen wij het maken’ gaat van start!

De kinderen veranderen in echte onderzoekers, 

ontdekkers, acteurs, architecten en ontwerpers.

We gaan leren en ontdekken hoe je machines kunt 

maken, welke uitvindingen er zijn geweest in het 

verleden en wat voor invloed dit heeft gehad op ons 

leven nu. De kinderen gaan ook bedenken wat er in 

de toekomst nog allemaal gaat komen. Wie had er 

namelijk ooit verwacht dat er auto's volledig 

elektrisch zouden kunnen rijden? Of dat er 

smartphones zouden zijn die spraakopdrachten 

kunnen uitvoeren?

Wij op BoschAkker willen op onderzoek uit! 

Proefjes, Mad Science, tekenen, voorstellingen 

maken en noem het maar op! Misschien ontwikkelen 

de kinderen wel robots die het huiswerk kunnen 

schrijven. Dat zouden de kinderen wel willen....

Wie weet wat BoschAkker bedenkt voor in de 

toekomst!



Kunnen wij het maken?

Nou en of!

In de bibliotheek op school staan verschillende boeken die met techniek te maken hebben.

Informatieve boeken en ook verhalende boeken. Denk eens aan een boek over 

robots of een boek over programmeren. De boeken in de bibliotheek op school mag je

lenen met het pasje van je kind..

Als je een boek gelezen hebt over robots is het natuurlijk superleuk om

zelf een robot te maken. Dat kan met doosjes, wc-rolletjes, stokjes,

wasknijpers en nog veel meer dingen. Kijk maar eens

naar dit voorbeeld!

Ook is het heel leuk om proefjes te doen tijdens dit thema. Op www.schooltv.nl staan heel veel leerzame filmpjes 

over proefjes. Bovenaan staat ‘ik zoek een video over…’. Daar typ je het woord ‘proefjes’. Er komt dan een rij met 

filmpjes over proefjes en ook staat de leeftijd er bij. Superhandig en leuk! Probeer het daarna ook eens zelf!

De Ontdekfabriek in Eindhoven en het NEMO Science Museum in Amsterdam zijn leuke plekken om te bezoeken. 

Je kunt daar zelf aan de slag gaan met allerlei uitvindingen en proefjes. Je kunt er creatief zijn en veel ontdekken! 

Als je de QR-code hieronder scant, kom je op de website van NEMO. Hier staan filmpjes over proefjes die je zelf 

kunt uitproberen én allerlei leuke weetjes.

Veel plezier!
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