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Wetenschappelijke proefjes
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Een knal-feestje van A tot Z!
Voor je neus ligt een uitgebreid draaiboek voor een knallend proefjesfeestje! Want wie houdt er
niet van spannende experimenten en te gekke proefjes?
Het feestje Wetenschappelijke proefjes bij Artwise is altijd een groot succes. Zodra de kinderen
een veiligheidsbril op hebben, gaan zij helemaal op in het thema. Dat is fantastisch om te zien!
De proefjes zijn super spannend (en ook nog een beetje leerzaam!) en in dit draaiboek delen wij
graag onze ervaring!

Tijdens dit feestje doen de wetenschappers verschillende te gekke en gevarieerde proefjes. Ze
gaan aan de slag met water, chemische reacties, geluid, luchtdruk, zintuigen en zwaartekracht.
Succes gegarandeerd!
Het draaiboek staat bomvol tips & tricks om het feestje van A tot Z te laten slagen. Er wordt
rekening gehouden met de groepssamenstelling, weersomstandigheden, leeftijd en

eetgelegenheid. Lees het draaiboek van tevoren door voor een goede voorbereiding. Met dit
draaiboek bieden wij je een dag zonder stress en zorgen over de planning, organisatie en
invulling van het feestje.
Op www.artwise.nu/proefjesfeestje vind je sommige opdrachten ook in digitale vorm, zoals
weetjes & verhalen over science en de instructiefilmpjes. Neem snel een kijkje!
Veel succes én plezier gewenst!
Julia West
Artwise | www.artwise.nu
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Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de (onderdelen van) het draaiboek te kopiëren, aan
derden uit te lenen of te publiceren. Het draaiboek is enkel bedoeld voor eigen gebruik.
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Hoe werkt dit draaiboek?
Dit draaiboek is bedoeld om je te helpen een zorgeloos en knallend proefjesfeestje te
organiseren. Bij de feestjes van Artwise, die wij organiseren, gebruiken wij altijd een
overzichtelijke checklist met daarin de to do-punten voor de voorbereiding van tevoren en op de
dag zelf. Zo loopt het feestje soepel en is het voor iedereen een feest! Voor dit draaiboek hebben
wij ook zo’n handige checklist gemaakt.
De activiteiten in dit draaiboek staan uitgebreid beschreven. We hebben een afwisseling gemaakt
van leuke knutsel- en spelopdrachten. Bij elke activiteit staat:
ü Waar de activiteit het beste kant plaatsvinden.
ü Welke benodigdheden nodig zijn voor de activiteit.
ü Welke voorbereidingen nodig zijn voor de activiteit.
ü Een stappenplan
ü Uitleg over de werking van het proefje.
ü Eventueel aanvullende tips voor 6 t/m 8 jaar.
ü Eventueel aanvullende tips voor 9 t/m 12 jaar.
Binnen of buiten?

Het feestje kan sowieso volledig binnen plaatsvinden, maar bij lekker weer zijn de meeste
activiteiten ook prima buiten te organiseren!
Hoeveel proefjes?

In dit draaiboek staan 11 leuke proefjes beschreven. Je mag natuurlijk álle proefjes uitvoeren,
maar je kunt er ook een aantal uitkiezen. Zo’n 5 – 6 proefjes is, uit onze ervaring, lang genoeg.
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