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Thema lucht (ruimte)
Wij hadden het over het thema lucht. In dat thema hadden we het ook over ruimte. Ik vond
het heel erg leuk toen we het hadden over de ruimte, ik kwam veel interessante weetjes te
weten bijv. dat er satellieten van cola blikjes zijn gemaakt. Ruimte is een interessant
onderwerp want wij weten nog niet veel over de ruimte daarom vind ik het zo interessant
want je kan allemaal nieuwe dingen leren. Wij hebben ook naar filmpjes van het Klokhuis
gekeken en daar stond ook weer veel informatie over de ruimte. Wij deden ook activiteiten
bij het thema lucht (ruimte) . Zo zijn we naar Space Expo in Noordwijk geweest. Daar kregen
we een rondleiding waar we echte satellieten hebben gezien en echte raket motoren die er
voor zorgt dat een raket de lucht in komt. We mochten ook zelf rondlopen na de
rondleiding. We hebben daar ook leuke spelletjes gedaan die met de ruimte te maken
hadden. Ik zelf vond het thema lucht (ruimte) een heel leuk thema en daarom wil ik het hier
nog eens over hebben.
Harun Sarikaya 11 jaar
Space Expo
In de Space Expo kon je allemaal dingen doen zoals raket lanceren. Er is namaak raket waar
je in kon. En je kon ook dingen kopen in het winkeltje. Er waren tv’s waarop je allemaal
informatie over ruimte en astronauten kon zien. Het was erg leuk.
Yusuf

Met thema lucht hebben we veel gedaan:
-We zijn naar Space Expo geweest
-Er waren gastdocenten, die ons leerden hoe vliegtuigen gemaakt worden en hoe ze vliegen
-Met de Bright Ideas Challenge hebben we ons idee op een poster gemaakt en
gepresenteerd zodat we er een filmpje van kunnen maken.
- We hebben ACP-denkvaardighedentestjes gemaakt, nu weten we wat onze
denkvoorkeuren zijn, zodat we goede teams kunnen maken bij opdrachten.
- We hebben ons E-portfolio verder ingevuld
- Over ruimtevaarttechniek en luchtvaart nagedacht en gewerkt; we weten nu welke
beroepen en opleidingen er daarin zijn
-Schaatsen in Scheveningen was een leuke afsluiting van het jaar
-Presentatie oud-leerlingen SU over hun leven op de middelbare school
-Bezoek aan het Rijswijks Lyceum, we kregen er een Franse les.
- We hebben een meteorietenregenapparaat bedacht, we hebben toen geleerd hoe je goed
kan samenwerken
Yassin

