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Lieshout - 13-08-2018
Na een hele mooie
opbouwweek is het
dan eindelijk zover.
Kindervakantieweek
2018 gaat van start!!
De week staat dit jaar
in het teken van de
ruimte. Directeur Apollo en onderdirectrice
Elleke Bell gaan er
samen met hun team
een hele mooie week
van
maken.
Welk
groepje zal er aan het
einde van de week bij
iedere bouw op de
eerste plaats staan?
Veel plezier allemaal,
geniet van deze epische laatste week
vakantie!!

Bezoek van Docent Ruimtebewegingen meneer S. Loom
De mensen van de kindervakantieweek hebben in de opbouwweek wel heel erg
bijzonder bezoek gekregen. Docent Ruimtebewegingen meneer
S. Loom kwam namelijk een kijkje nemen
op het terrein. De docent kreeg een rondleiding van Onderdirectrice (en docente
Telecommunicatie) Elleke Bell. Mevrouw
Bell liet meneer S.
Loom het ruimtestation zien en wees hem

Mop van de dag
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren.
“En?”, vraagt een verslaggever, “Waar gaat de
reis naar toe?” “Awel”, zegt de Belg, “wij gaan
naar de zon”. “Naar de zon?” vraagt de
reporter. “Maar daar is het toch veel te heet?
Bent u niet bang dat de raket zal smelten? “Wat
denkt gij?” antwoordt de Belg, “Wij zijn niet
gek hoor, we gaan natuurlijk ‘s nachts!”

ook op de waanzinnig
grote locatie waar de
leerlingen hun eigen
uitvalbasis maken voor
deze week. Volgens
meneer S. Loom is het
een locatie waar heel
veel bewogen moet
gaan worden. Aangezien meneer S. Loom
gastdocent is en heel
veel verstand heeft
van ruimtebewegingen, is hij van plan om
een gastles te geven
aan de kinderen. Hopelijk zien we hem deze week nog terug…

Planeet van de dag:
Mercurius

Het weer (op
Mercurius)
Vandaag is het op
Mercurius een fijne
dag om te timmeren.
Overdag is het op
Mercurius 248,5 °C. In
de nacht koelt het een
beetje af en ligt de
temperatuur rond de
170 °C onder nul. Aan
de kust krijgt het
barbecueweer een 8
(let op, u kunt het
beste rond 20.30 vlees
bakken, dit omdat de
temperatuur dan het
meest aangenaam is).
In het zuiden is het
prima weer voor een
ijsje. Tip: leg het ijsje ‘s
nachts buiten zodat het
kan bevriezen.
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Puntentelling
U kunt hier iedere dag
kijken naar de tussenstand. Onthoud: meedoen is belangrijker
dan winnen!
Onderbouw:
# Groep
1 Groep 1
2 Groep 2
3 Groep 3
4 Groep 4
5 Groep 5
6 Groep 6

Punten
0
0
0
0
0
0

Middenbouw:
# Groep
1 Groep 7
2 Groep 8
3 Groep 9
4 Groep 10
5 Groep 11
6 Groep 12
7 Groep 13
8 Groep 14
9 Groep 15
10 Groep 16

Punten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bovenbouw:
# Groep
1 Groep 17
2 Groep 18
3 Groep 19
4 Groep 20
5 Groep 21
6 Groep 22
7 Groep 23
8 Groep 24
9 Groep 25
10 Groep 26
11 Groep 27
12 Groep 28

Punten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Woordzoeker!

Welk woord kun je maken van de
overgebleven letters?

Astronomen ontdekken twaalf
nieuwe 'minimanen' rond
planeet Jupiter
Rond de planeet Jupiter zijn in één klap
twaalf nieuwe manen
ontdekt. Het aantal
manen van de planeet
komt daarmee op ongeveer tachtig, het
grootste aantal in ons
zonnestelsel. Negen
van de nieuw ontdekte hemellichamen
staan aan de buitenkant van de manenzwerm rond Jupiter. Ze
draaien niet met Jupiter mee om zijn as,
maar gaan de tegengestelde richting in.

Waarschijnlijk zijn het
brokstukken van drie
grote manen die lang
geleden uiteen zijn gevallen. Twee andere
manen staan aan de
binnenkant van de
zwerm, dicht bij Jupiter, en draaien wel
dezelfde kant op als
de planeet. Waarschijnlijk zijn die manen ook de resten van
een vergane maan.

