1e GRAAD
BASISONDERWIJS
WORKSHOPS
WORKSHOP
ROCKET SCIENCE*
ZIT ER EEN ASTRONAUT IN JOU?
Als de wereld te klein en je nieuwsgierigheid te groot is, dan wil je de
dampkring uit en de ruimte in! In het
“experimenteer voor meer” lab staan
aerodynamica en hypersonische snelheid op het programma en bouwen
deelnemers hun eigen waterraket.
Duur: 2u30

*Gelieve 1 plastic fles per
leerling mee te brengen

360° SHOWS
OP ZOEK NAAR DE
CHOCOLADE PLANEET
EEN REIS DOOR HET HEELAL
VOOR KINDEREN
Hoe een stuk chocolade kan leiden
tot een spannende intergalactische
zoektocht! Als gevolg van een uit de
hand gelopen experiment komt een
stuk chocolade in de handen van twee
nieuwsgierige ruimtewezens terecht.
Zij denken dat het een lekker stukje
steen van een andere planeet is en
gaan op zoek naar... de Chocolade
Planeet! Op hun zoektocht leren ze
alles over ons zonnestelsel. Zullen ze
de Chocolade Planeet ook vinden?

WORKSHOP
KLASREIS DOORHEEN
ONS ZONNESTELSEL
MAAK EEN REIS DOOR
ONS ZONNESTELSEL.
Ontdek hoe ver de aarde van de zon
staat en waar de andere planeten zich
bevinden. Ga aan de slag en bouw je
eigen planeet.
Duur: 1u30

WANDELINGEN
BEESTIGE BOEL
DE LEUKSTE OPDRACHTENWANDELING OOIT
Je kinderen kruipen in de huid van hun
dierenvriendjes van het Nationaal Park.
Ze voeren een uur lang beestig leuke
opdrachten uit. Het parcours (2 km),
de opdrachten én leuke weetjes over
de dieren vind je op een handige kaart.
Aan het einde van het parcours ontvangen je kinderen een leuk diploma.

PRAKTISCH
PRAKTISCH
360°SHOWS
Duur: 45min-1uur
Aantal: Max. 110 lln.
Prijs: € 3.50/lln.

WORKSHOPS
Aantal: Max. 30 lln.
Workshops < 2u : € 3.50
Workshops > 2u : € 5

BEESTIGE BOEL
Duur: 1uur
Aantal: Max. 30 lln.
Prijs: € 1/lln.

Kattevennen - Cosmodrome
Kattevennen@genk.be - www.kattevennen.be - T 089 65 55 55

MINIGOLF
Prijs: € 2.50/lln.
Duur: 1u30
Combinatiepakket
Cosmodrome + minigolf: € 6/pp

MINIGOLF IN KATTEVENNEN
SLA EEN BALLETJE
op de felblauwe minigolfbanen van Kattevennen. Wie behaalt de beste score?

