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UGent Volkssterrenwacht Armand Pien 
 

De Volkssterrenwacht Armand Pien, genoemd naar de eerste weerman op televisie en één 

van de stichtende leden, ligt in hartje Gent op het dak van de universiteitsgebouwen aan de 

Rozier en Plateaustraat (UGENT Campus Boekentoren).   

Het belangrijkste doel van deze vereniging is het verspreiden van kennis rond astronomie, 

ruimtevaart en weerkunde bij het brede publiek, van jong tot oud.  

Dagelijks ontvangen wij scholen die bij ons een rondleiding of workshop komen volgen rond 

deze onderwerpen.  

Wij ontvangen leerlingen vanaf de derde kleuterklas en voorzien voor hen een breed aanbod 

aan activiteiten op maat. Surf naar www.armandpien.be voor meer info en boekingen.  

 

 

Personage: Astronaut Fritz  
 

Fritz is de naam van het ruimte-aapje dat in de koffer terug te vinden is. Hij is de centrale figuur 

waaraan alle activiteiten opgehangen zijn. 

 

De ruimtevaart begon in 1957, toen Rusland (toen nog de USSR) de Spoetnik lanceerde, de 

allereerste kunstmaan in een baan om de Aarde. Het markeerde de start van een heuse 

ruimterace tussen Amerika en Rusland, waarin beide telkens de eersten wilden zijn.  

 

Toch duurde het nog een aantal jaren vooraleer mensen de ruimte werden ingestuurd, omdat 

men niet goed wist hoe een menselijk lichaam zou reageren op een verblijf in de ruimte. 

Zouden we het überhaupt overleven? Zouden we de grote G-krachten aankunnen?  

 

Daarom werden eerst tal van testen gedaan met dieren: muizen, spinnen, fruitvliegjes, en later 

resusaapjes. In 1961 werd de Amerikaanse chimpansee Ham opgeleid om een ruimtevlucht 

te maken waarbij hij ongeveer een kwartiertje gewichtloos zou zijn. Hij leerde knopjes te 

bedienen en commando’s uit te voeren. Dat lukte perfect tijdens zijn vlucht, waarmee bewezen 

was dat ook mensen een ruimtevlucht zouden aankunnen.  Een paar maanden later stuurde 

Amerika zijn eerste man, Alan Shepard, de ruimte in met hetzelfde voertuig, maar de Russen 

waren hen toch voor geweest: Joeri Gagarin zou de geschiedenis ingaan als de eerste mens 

in de ruimte. Hierna raakten de Russen, die tot dan toe aan de leiding hadden gestaan van de 

ruimterace, achterop, waardoor de Amerikanen er als eersten in slaagden mensen op de Maan 

te laten landen op 21 juli 1969.  

 

Ham, die pionierswerk had verricht in de ruimte, leefde nog 17 jaar gelukkig in een dierentuin.  

Onze Fritz stellen wij voor als een vriendje van Ham. Via Fritz vertellen we alle avonturen van 

Ham en alles wat kinderen moeten weten over het leven in de ruimte en ruimtevaart.  

  

http://www.armandpien.be/
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Deel 1. Een planetenpad op je school  
 

 

❶ Context  

 

Materiaal 
In dit deel maken de kinderen op een speelse manier kennis met een deel van ons 

zonnestelsel: de Zon, de acht planeten en de Maan. Hierbij krijgen ze een idee over de 

onderlinge afstanden van planeten en over de relatieve groottes ervan. In de koffer vind je 

daarvoor een planetenpad. Bij elk hemellichaam hoort een opdracht.  

 

Schaalmodel 
Een planetenpad kan het zonnestelsel niet correct op schaal voorstellen. Wij hebben ervoor 

gekozen de afstanden tussen Zon en planeten in de juiste verhoudingen te tonen, maar de 

groottes van de planeten zijn helemaal niet in verhouding tot hun onderlinge afstanden. 

Gesteld dat je de Aarde zou voorstellen door een bol van 1,4 cm in doorsnede (een knikker 

bijvoorbeeld), dan zou je voor de Zon al een gigantische bol van 1,5 meter (!) in diameter nodig 

hebben. Het spreekt voor zich dat dit in deze koffer niet zou passen. Diezelfde zon staat zo’n 

150 miljoen kilometer verwijderd van de Aarde. Als je deze schaal ook zou toepassen op de 

afstanden tussen planeten, zou de Aarde (knikker) op 165 meter afstand van de Zon moeten 

staan. Jupiter moet op 850 meter van de Zon staan, Neptunus op bijna 5 kilometer, de 

dichtstbijzijnde ster Proxima Centauri op 44.000 km. Dit is niet realistisch. We hebben dus 

keuzes moeten maken om het werkbaar te houden. 

In ons schaalmodel zijn de afstanden van de planeten tot de Zon op schaal 1:300.000.000.000 

(ofwel: 1 meter = 300 miljoen kilometer). Op deze schaal zouden de planeten speldenknopjes 

groot zijn, vandaar dat we voor de planeten een andere schaal hebben. De Zon zelf is veel te 

klein weergegeven. 

 

 
Tekening van ons zonnestelsel, niet op schaal. Bron: Pixers.ca, auteur: Christos Georghiou 
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❷ Handleiding planetenpad  

 

Planetenpad in mekaar knutselen  
 

Per hemellichaam is er:  

 Een bol (Zon, planeet, Maan)  

 Een ijzeren stand 

 Een voet, bestaand uit twee houten gekruiste latten  

 

    

Mercurius Venus Aarde Mars 

 
   

Jupiter Saturnus Uranus Neptunus 
 

Handleiding  
 

1. Bij elk hemellichaam hoort een voet. Zoek de twee houten latten waaruit deze voet is 

gevormd.  

2. Op elke lat staat de naam van de planeet. Die moet aan de onderkant komen. Zorg dat 

de twee pijltjes aan de zijkant van de latten naar elkaar wijzen.  

3. Steek de metalen staaf door de houten voet. Zorg dat de verdikking (moer) onderaan zit. 

4. Zet de voet rechtop. 

5. Schuif nu de juiste planeet/Zon/Maan over de metalen staaf. Bij de binnenplaneten 

Mercurius, Venus, Aarde en Mars kan je ze vastschroeven. Bij de buitenplaneten Jupiter, 

Saturnus, Uranus en Neptunus schuif je ze erover. 
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Opstellen van het planetenpad  
 

Om het planetenpad op schaal op te zetten heeft u een ruimte nodig waar je 15 meter afstand 

kan afleggen (bijvoorbeeld een gang, de turnzaal, de speelplaats, ... ). U kan er natuurlijk altijd 

voor kiezen om het planetenpad zonder de schaalverdeling te gebruiken, bijvoorbeeld als u 

enkel de planeten wilt bespreken.   

Schaal voor de planeten: 1 m = 350 000 km  

Schaal voor de planeetbanen: 1 m = 300 miljoen km = 0,3 miljard km  

Verschil: factor 1000, dus planeten zijn eigenlijk 1000 keer te groot (of afstanden te klein) 

 

We beperken ons in dit planetenpad tot de Zon, de Maan en de acht planeten. De 

planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, dwergplaneten zoals Ceres en Pluto, de gehele 

Kuipergordel en de Oortwolk met miljarden ijslichamen en kometen hebben we niet 

opgenomen in onze voorstelling.  

 

Probeer het planetenpad te plaatsen volgens onderstaande afstanden voor zover de klas dit 

toelaat: 

 

 Afstand die je gebruikt in de klas Echte afstand van de Zon 
Planetenpad Van de Zon Van vorige planeet In miljoen km 

Zon                         0 cm - 0 

Mercurius 20 cm - 58 

Venus 35 cm 15 cm 108 

Aarde 50 cm 15 cm 150 

Mars 75 cm 25 cm 228 

Jupiter 2,60 m 185 cm 800 

Saturnus 4,80 m 2,20 m 1.400 

Uranus 9,90 m 5,10 m 2.900 

Neptunus                15 m 5,10 m 4.500 

 

 

Op stap naar de ruimte met Fritz: inleidende lesactiviteit  
 

Materiaal  
 

 Pluche aap-astronautje ‘Fritz’ 
  

 Afbeelding ‘Ham – Time Magazine’ en ‘Laika’ 

 

dit symbool betekent dat u dit object in de koffer kan vinden) 

 

Doen 
 

Vertel je kinderen volgend verhaal met ‘Fritz’ op je school. Doe alsof hij de verteller is.  

 

 
Hallo allemaal!  
 
Ik ben Fritz, het astronaut – aapje! Ken je mij al? Heb je al van mij gehoord? Wellicht niet... 
maar misschien hebben jullie wel van Ham gehoord?   
Die ken je wel hè, Ham? Ja toch? Of toch niet? Kijk eens naar deze foto: (zie bijlage). 

 
Dit symbool 

betekent dat 

u dit object in 

de koffer kan 

vinden. 
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Dat is Ham! Kennen jullie hem nu? Nee, nog steeds niet? Nochtans is hij heel erg beroemd 
geworden! Weten jullie waarom? Ik zal het jullie verklappen: Ham was de eerste 
chimpansee in de ruimte! Weten jullie wat een chimpansee is? Dat is een soort aapje, maar 
een heel slim aapje. Stel je voor, een aap in de ruimte! En hij mocht als allereerste de ruimte 
in, nog voor de mensen in de ruimte mochten. Allez, voor hem was er wel een eens een 
Russisch hondje in de ruimte geweest (foto van Laika), maar een hond, dat is toch niet 
hetzelfde als een aapje hoor. Ham is er wel niet zo lang gebleven, pffrtt... hij mocht maar 
een kwartiertje in de ruimte blijven, en ik ben er wel twee uren mogen blijven, ha!  
Ham en ik hebben prachtige dingen gezien toen wij in de ruimte waren... Weten jullie wat 
wij daar allemaal hebben gezien? (kinderen kunnen raden: Maan, planeten, Zon, kometen, 
...)  
Ik heb daar inderdaad de Zon gezien, en heel wat planeten!  
Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb al die planeten geknutseld! Neen, niet in het echt 
natuurlijk, want planeten zijn hele grote bollen. Ik heb ook de Zon geknutseld, en dat is de 
grootste bol van allemaal!  
 
Hebben jullie zin om samen met mij de planeten eens te gaan verkennen? Kom maar mee!  

 

 

 

❸ De Zon  

 

Wist-je-datjes 
 

 De Zon is geen planeet maar een ster. 

 Ook de lichtpunten aan de hemel die je kan zien als het donker is zijn sterren, net als de 

Zon. Die staan alleen veel verder weg dan de Zon, daarom zien we ze als kleine puntjes. 

Overdag straalt de Zon zo helder, dat je de anderen sterren niet meer kan zien aan de 

hemel. Dat betekent niet dat ze weg zijn overdag!  

 Een ster is geen vuurbol. Om vuur te maken heb je zuurstof nodig (zie verder bij de 

activiteit over raketten). In de Zon is er echter geen zuurstof. Het is wel een gloeiend hete 

bol gas.  

 De Zon is het grootste object uit heel het zonnestelsel.  

 Ze bevat bijna 99% van de totale massa van het zonnestelsel.  

 Ze is heel erg groot, zo groot, dat als de Aarde en knikker zou zijn, de Zon even groot zou 

zijn als een bal met een diameter van 1,5 meter.  

 Op de Zon is er geen lucht. 

 Het is heel erg warm in de buurt van de Zon (en op de Zon).  

 Alle planeten draaien om de Zon. (manen draaien rond een planeet, daar heeft u meteen 

het belangrijkste verschil tussen de twee) 

 

 

Materiaal  
 

 Wijnglas met een beetje water 

 Zaklamp  

 Wit blad  

 Kamerplant met groene bladeren 

 Zwart papier of aluminiumfolie 

 Paperclip  

 Green Science autootje aangedreven op zonne-energie  

 Celestial Buddie popje van de Zon 



Pagina 10 

 

 

September 2019 

 Eclipsbrilletjes 

 Prisma  

 

 

Activiteiten 
 

Zonlicht doet planten groeien. (fotosynthese)  
 

Doel:   

 

Kinderen leren dat zonlicht planten doet groeien.  

Deze activiteit start u het best ongeveer een week voor u met het planetenpad aan de slag 

gaat. 

 

Nodig: 

 kamerplant 

 zwart papier of aluminiumfolie 

 paperclip 

 

Doen:   

 Knip een figuurtje uit het zwart blad of aluminiumfolie (vb. een vierkant, 

cirkel, rechthoek, sterretje, ... ).  

 Maak dit met de paperclip vast aan het blad, zo dat het blad bedekt is 

op het figuurtje na en deze kant naar de Zon gericht staat. (een raam 

dat uitgeeft op het Zuiden – Zuidwesten vormt de beste garantie op de 

grootste lichtinval)  

 De achterkant van elk blad bedekt u met een volledig zwart blaadje of 

aluminiumfolie. 

 U kan gerust meerdere bladeren van de plant zo bedekken dat er 

verschillende figuurtjes in vrijgelaten worden.  

 Als u de Zon bespreekt tijdens het planetenpad, is het blad al ongeveer een week bedekt. 

Je zou moeten merken dat de bedekte delen van het plant blad geel, lichtgroen, bruin, ... 

werden terwijl het deel dat via het uitgeknipte figuurtje nog zonlicht kreeg wel frisgroen 

bleef.  

 

Kijken naar de Zon met een eclipsbrilletje  
 

Bij de Zon staan we even stil bij het licht dat de Zon uitstraalt. Daarvoor kan u gerust eerst 

even de kinderen bevragen wat wij op Aarde ontvangen van de Zon. (licht en warmte).  

Leg hen uit dat je nooit rechtstreeks in de Zon mag kijken (niet met het blote oog, maar ook 

niet met een fototoestel of telescoop of wat dan ook) zonder de juiste bescherming. De enige 

bescherming hiervoor is een eclipsbrilletje (een zonnebril volstaat dus niet als 

bescherming!). In de koffer zitten 25 eclipsbrilletjes: hiermee kunnen de kinderen bij zonnig 

weer zeker eens naar de Zon kijken.  

 



Pagina 11 

 

 

September 2019 

 

Kinderen kijken door een 
eclipsbril naar een 
zonsverduistering. Bron: 
www.natuurkunde.nl 

 

 

Een autootje op zonne-energie laten rijden op een zonnige dag.  
 

Hiervoor kan u het Green Science pakket gebruiken dat u terugvindt in de doe – koffer.  

Je vindt een autootje in de vorm van een leeg blikje dat verbonden is met een zonnepaneeltje. 

Je richt het paneeltje rechtstreeks naar de Zon. Het kan een tijdje duren eer het autootje begint 

te rijden. Soms kan het ook helpen het een klein duwtje te geven vooraleer het rijdt.  

Uit deze activiteit kan je besluiten dat je met zonlicht elektriciteit (energie) kan opwekken. Bij 

sommige kinderen thuis zullen er misschien wel zonnepanelen op het dak liggen. Die panelen 

doen net hetzelfde als het kleine paneeltje op het autootje. U kan met de kinderen even 

overlopen waarvoor zij allemaal elektriciteit nodig hebben.  Bij een bewolkte dag zal dit helaas 

niet lukken.  

 

 

De solar rover van Green Science.  
Bron: 4M Kidzlabs  

 

Een regenboog proberen namaken.  
 

De meeste kinderen zullen ooit wel al eens een regenboog 

gezien hebben. Je kan uitleggen dat die ontstaat omdat water 

het licht van de zon in allemaal verschillende kleuren breekt. Om 

dit te illustreren kan je een wijnglas vullen met water. Dit water 

stelt de regendruppels voor. Plaats onder het wijnglas een wit 

blad. Schijn met de lamp nu zo op het wijnglas dat er op het wit 

vel papier een regenboogje verschijnt. De lamp stelt dan het 

zonlicht voor dat op de regendruppels verschijnt. Zie je geen 

regenboog? Verschuif dan de zaklamp tot wanneer een 

regenboog verschijnt. Lukt het moeilijk met het wijnglas? 

Probeer dan eens met het prisma dat je in de koffer terugvindt.  

U kan hier uiteraard een opdracht aan koppelen waarbij de 

kinderen zelf een regenboog knutselen of tekenen.  
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Een eenvoudige zonnewijzer maken  
 

De Zon lijkt overdag een baan af te leggen aan de hemel: ze komt op in het Oosten, staat rond 

de middag op haar hoogste punt in het Zuiden, om dan ’s avonds in het Westen onder te gaan. 

Ze doet dat niet echt: het is de Aarde die draait, waardoor wij hemellichamen zien verschuiven 

aan de hemel. Daardoor verandert de schaduw van voorwerpen.  

 

Vroeger gebruikte met de schaduwen van voorwerpen om de tijd af te lezen. Dat kon door een 

zonnewijzer.  Kinderen kunnen zelf een heel eenvoudige zonnewijzer bouwen, waarmee ze 

niet noodzakelijk de tijd aflezen maar wel inzien dat het door de draaiing van de Aarde is dat 

schaduwen veranderen.  

 

Doel: 

 

Kinderen begrijpen dat schaduwen veranderen door de veranderende positie van de Zon aan 

de hemel. Dat komt omdat de Aarde draait. Ze zien ook in dat er ’s nachts geen schaduwen 

kunnen zijn.  

 

Nodig: 

 

 Een kartonnen of plastic bordje (of een echt)  

 Lange rietjes of stokjes 

 Plasticine of klei  

 

Doen: 

 

 Zet het stokje rechtop in de plasticine of klei.  

 Zet een ‘N’ op een kant van het bordje, waarmee je het Noorden aanduidt. 

 Zet het bordje met de N naar het Noorden op de grond.  

 Wacht op een zonnige dag en doe op verschillende tijdstippen waarnemingen, 

bijvoorbeeld om het uur.  

 Zet telkens streepjes op het bordje waar de schaduw van het rietje valt. Zien de kinderen 

een patroon opduiken? Wanneer zal er geen schaduw zijn? Misschien kunnen sommige 

kinderen al raden op welke plek op het bordje dat zal zijn? Waarom verplaatst de schaduw 

zich.  

 Maak de kinderen duidelijk dat de helft van de Aarde zonlicht krijgt, en de andere helft 

nacht. 

 Als u het bordje moet verplaatsen, zorg dan steeds dat het naar het Noorden gericht is.  
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Eenvoudige zonnewijzer.  
Bron: giftofcuriosity.com. 
Foto: UGent Volkssterrenwacht 
Armand Pien. 

 

 

❹ Mercurius  

 

Wist-je-datjes 
 

 Is de kleinste planeet van ons zonnestelsel  

 Draait het snelst èn het dichtst om de Zon  

 Lijkt heel hard op onze maan (kraters, kleur) 

 Er is geen lucht (atmosfeer) om Mercurius 

 Tijdens de Mercuriusdag heel erg warm: 440°C (veel warmer dan de oven bij jou thuis!)  

 Tijdens de Mercuriusnacht wordt het er heel erg koud: tot – 170°C. Dat komt omdat er 

geen atmosfeer om Mercurius zit. Een atmosfeer is een beetje zoals het deken op jouw 

bed: zoals dat deken jouw warmte vasthoudt, houdt een atmosfeer de warmte van een 

planeet vast. Heeft een planeet geen atmosfeer, dan vliegt al die warmte weg ’s nachts, 

als er geen warmte meer van de Zon komt. Bij de planeet Venus hoort een proefje om dit 

te illustreren.  

 Bij de Romeinen was Mercurius de God van de boodschappers, handelaars en dieven. 

Hij beweegt heel snel aan de hemel. De Grieken noemden hen daarom ‘Hermes’, 

boodschapper van de Goden.  

 Mercurius heeft geen manen.  

 

 

Activiteit: bewegen om de Zon  
 

Doel 
 
Kinderen leren dat planeten dicht bij de Zon een kleinere baan moeten afleggen dan verre 

planeten.  

 

Materiaal  

 Celestial buddies van de Zon, Mercurius, Aarde en Neptunus 
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Doen 
 

 Bespreek met de kinderen de kenmerken van Mercurius. (Afmetingen, kleur, afstand tot 

de Zon).   

 Vertel de kinderen dat alle planeten rond de Zon draaien. Vanaf hun Noordpool gezien (of 

vanaf boven, zo u wil) doen ze dat altijd tegen de wijzers van de klok. Mercurius staat van 

alle acht planeten het dichtste bij de Zon en draait er dus het snelst rond.  

 Maak een opstelling zo dat één kind de Zon voorstelt. (Je kan dat kindje vb. een celestial 

buddie geven). Dit kind blijft staan. 

 Een ander kind stelt Mercurius voor en loopt zo dicht mogelijk rondjes om de Zon.  

 Een ander kind stelt de Aarde voor en loopt iets verder rondjes om de Zon. 

 Nog een ander kind stelt Neptunus, de allerverste planeet voor en gaat ver van de Zon 

erom draaien. 

 Vraag de kinderen welke planeet de grootste afstand moet afleggen, en welke planeet de 

minst grote.  

 Vraag hen ook welke planeet het snelst zal draaien om de Zon en welke het traagst. Leg 

hen uit dat de Aarde één jaar nodig heeft om één baan om de Zon af te leggen.  

 Indien u tijd heeft: via www.solarsystemscope.com is het mogelijk om de planeten te zien 

bewegen in hun baan om de Zon. U kan bovenstaande daarmee illustreren. U vindt ook 

een link via onze website. 

 

In werkelijkheid is het zo dat hoe dichter een planeet bij de Zon staat, hoe sneller die zal 

draaien in zijn baan om de Zon. Dit volgt uit de wetten van Kepler.  

 

Mercurius legt één baan om de Zon af in ongeveer 88 dagen, de Aarde in iets meer dan een 

jaar (365,25 dagen om precies te zijn) en Neptunus in 165 jaar.  

 

Op 20 oktober 2018 lanceerde ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie de Bepi – 

Colombomissie, die daar rond 2 oktober 2021 zal aankomen en de planeet zal onderzoeken. 

Meer informatie kan u vinden via http://sci.esa.int/bepicolombo    

 

 

Bron: www.solarsystemscope.com   

 

 

http://www.solarsystemscope.com/
http://sci.esa.int/bepicolombo
http://www.solarsystemscope.com/
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❺ Venus  

 

 

Wist-je-datjes 
 

 Venus is de tweede planeet in rij die om de Zon draait.  

 Is ongeveer even groot als de Aarde  

 Draait heel erg langzaam om zijn as. Bovendien draait Venus in wijzerzin rond zijn as, 

als enige van alle planeten. Dat is waarschijnlijk het gevolg van een hevige botsing in het 

verleden. 

 Is het helderste object aan onze hemel, op de Maan en de Zon na natuurlijk.  

 Venus kan je als een ochtendster zien, maar evengoed als een avondster. Je kan de 

planeet altijd vinden in de buurt van de Zon (bij zonsopgang of zonsondergang dus).  

 Venus is genoemd naar de Romeinse godheid van de liefde en de schoonheid, omdat ze 

zo mooi straalt aan de hemel. In het Grieks heet ze Aphrodite. Aan het oppervlak is ze 

niet zo mooi! 

 Venus is bedekt met een dik pak wolken die 90 keer meer druk uitoefenen op het 

oppervlak dan onze Aardse atmosfeer. Bovendien bestaan die wolken grotendeels uit het 

broeikasgas CO2, zodat het aan het oppervlak van Venus verschrikkelijk warm is. Als we 

er een fiets of een auto zouden zetten, zou die ter plekke smelten.  

 Venus is een gesteenteplaneet. Niet alle planeten zijn dat, sommigen bestaan enkel uit 

gas.  

 Venus heeft geen manen.  

 

 

Experiment 
 

Doel  
 

Kinderen begrijpen dat de dikke atmosfeer van Venus mede de oorzaak is van de hele hoge 

temperatuur op deze planeet.  

 

Materiaal  
 

 Twee witte stenen 

 Dik pak watten  

 Verwarmingstoestel (vb. microgolf)  

 Koffietas  

 Afbeelding van Venus en Aarde, gezien vanuit de ruimte 

 

Achtergrond (leergesprek)  
 

 Toon een foto van Venus, vergelijk met het planeetje in het planetenpad. Bespreek kleur, 

afmetingen, plaats ten opzichte van de Zon. U kan deze uiteraard ook via 

solarsystemscope.com tonen.  

 Toon een foto van de Aarde, gezien vanuit de ruimte. Wat zijn de verschillen met Venus? 

Probeer hen te raden waarom Venus er geel en wit uitziet. Kunnen we op deze foto de 

grond zien van Venus? Kunnen we de grond zien op de foto van de Aarde? Wat zien we 

wel op de foto van de Aarde? Landschap, wolken, oppervlak, natuur, woestijn, ... Hoe zou 

het komen dat we de grond van Venus niet kunnen zien op deze foto? 
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 Leid de kinderen naar het besluit dat Venus bedekt wordt door een dik pak wolken. Die 

hebben een gele, beige of witte kleur. Dat verklaart wat je ziet op de foto en het kleine 

planeetje.  

 Vraag hen of het warm of koud zou zijn op Venus. Waarom? Warm, want Venus staat 

dichter bij de Zon dan de Aarde.  

 Leg hen het volgende uit: De Zon schijnt op Venus. Het oppervlak warmt dan op. Maar 

omdat er zoveel wolken zijn op Venus, is er iets vreemds aan de hand: het wordt er heel 

erg warm. Nog warmer dan de oven waarin je mama een taart bakt! Wolken werken 

namelijk een beetje zoals het deken waaronder je slaapt ’s nachts, of de jas die je aantrekt 

als het kou is. Jijzelf hebt een lichaamstemperatuur van rond 37°C. Een deken of jas houdt 

die warmte gevangen. Eigenlijk warm je onder je deken of in je jas dus jezelf op. Net 

hetzelfde doen wolken: zij houden de warmte van een planeet vast. Omdat er op Venus 

heel veel wolken zijn, die heel dik zijn, houden zij heel veel warmte vast. Dat en het feit 

dat Venus vrij dicht bij de Zon staat, verklaart waarom het er zo warm is.  

 

 

Wetenschappelijk correct gesteld  zijn het niet de wolken, maar de atmosfeer (met 
broeikasgassen) die de warmte vasthoudt. Een atmosfeer is een schil van gassen rondom 
een planeet. Heel wat gassen in de atmosfeer zijn voor onze ogen onzichtbaar, 
bijvoorbeeld CO, CO2, zuurstof, waterdamp, .... Toch houden zij de warmte goed vast. Het 
zou op Aarde gemiddeld –15°C zijn zonder broeikasgassen. ’s Nachts zou het hard vriezen, 
overdag zou het sneller plaatselijk opwarmen.  

 

Experiment  
 

 Leg beide stenen een drietal minuten in een oven of microgolf zodat die goed opgewarmd 

zijn.  

 Leg één steen gewoon bloot op de grond.  

 Leg de andere steen in een koffietas en bedek die met de watten.  

 Laat even bekomen en doe ondertussen de activiteit hieronder met de kinderen  

 

 

Klokjeslied (wijzerzin / tegenwijzerzin)  
 

Doel  
 

De kinderen leren de begrippen wijzerzin  en tegenwijzerzin door om hun eigen as te draaien. 

Er is een koppeling met de planeet Venus omdat die als enige planeet in ons zonnestelsel heel 

traag ‘achterwaarts’ (dus in wijzerzin) draait, terwijl alle andere planeten dat in tegenwijzerzin 

doen.  

 

Materiaal  
 

 MP3 ‘klokjeslied’ (downloadbaar vanaf onze website)  

 ‘Speelklok’ met grote wijzers.  

 

Activiteit  
 

Leer het klokjeslied aan. Gebruik de klok om de begrippen te verduidelijken. 
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Vervolg experiment 
 

 Laat een kind voelen aan beide stenen. Normaal gezien zou de steen die ‘bloot’ lag een 

pak meer  afgekoeld moeten zijn dan de steen die onder het dikke laag watten ligt.  

 

Zo vergaat het ook de planeet Venus. Omdat het oppervlak ervan schuilgaat onder een dik 

pak wolken, houden die de warmte die Venus van de zon ontvangt vast (we kunnen gerust 

spreken van een uit de hand gelopen broeikaseffect). Bovendien bestaat die atmosfeer dan 

nog eens voor het overgrote deel uit het broeikasgas CO2, die ook op onze planeet een stijging 

van de gemiddelde temperatuur veroorzaakt.  

 

De watten stellen het dikke wolkenpak op Venus voor.  

 

Je kan het steentje dat niet bedekt is door watten gerust linken aan Mercurius of aan onze 

Maan. Daar is immers geen atmosfeer. De warmte die deze hemellichamen van de Zon krijgen 

kunnen ze dus ook niet vasthouden. Resultaat: als het daar donker is, verdwijnt de warmte in 

het heelal en wordt het daar bitter koud.  

 

 

❻ De Aarde  
 

 

Wist-je-datjes 
 

 Onze Aarde is letterlijk van levensbelang voor ons. Het is de enige plek in het heelal 

waarvan we zeker zijn dat er leven op voorkomt.  

 Net als Venus heeft onze Aarde en atmosfeer, maar dan geen giftige. Er zit zuurstof in, 

wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Onze atmosfeer zorgt ervoor dat het op Aarde 

niet te warm en niet te koud is voor ons.  

 Het is de derde planeet vanaf de Zon.  

 Het is de eerste (maar niet de enige!) planeet die vergezeld wordt door een Maan.  

 Vanuit de ruimte gezien ziet onze Aarde er een beetje uit als een blauwe knikker. Het vele 

blauw komt door het vele water aan het oppervlak. Andere veelvoorkomende kleuren zijn 

groen (natuur), geel (zandvlaktes) en wit (wolken, ijs).  
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Rotatie van Aarde, Zon en Maan 
 

Doel  
 

De kinderen begrijpen dat de Aarde in 365 dagen om de Zon draait, dat ze in 24 uur om haar 

eigen as draait en dat de Maan rond de Aarde draait in ongeveer een maand.  

 

Materiaal   
 

 Celestial buddies van de Aarde, de Zon en de Maan  

 Zaklamp  

 

Activiteit  
 

Kies drie kinderen uit.  

 Eén kind is de Zon  

 Eén kind is de Aarde  

 Eén kind is de Maan  

 

Fase 1 

De ‘Zon’ staat in het midden van de ruimte. De ‘Aarde’ stapt om de Zon, verder dan Mercurius. 

(vanaf het Noorden in tegenwijzerzin). Laat de Aarde één baan om de Zon afleggen. Hoe lang 

duurt dit?  1 jaar. Hoe oud zijn de kinderen? Hoeveel keer is de Aarde in hun leven dus al om 

de Zon gedraaid? Verwijs ook naar je eigen leeftijd. Ik ben 36 jaar, dus de Aarde heeft al 36 

baantjes om de Zon afgelegd. 

 

Een jaar is de tijd die een planeet nodig heeft om één baan om de Zon af te leggen.  

 

Zou een jaar op Mercurius dan korter of langer zijn dan een jaar op Aarde?  

Korter, want Mercurius staat dichter bij de Zon en draait sneller.   

 

Hierna blijft de Aarde stilstaan. Het kindje dat de Zon is mag de zaklamp aansteken (opgelet: 

niet in de ogen schijnen!).  

 

Fase 2 

De Aarde draait in ongeveer 24 uur om haar eigen as (tegenwijzerzin). De ‘Aarde’ mag rond 

zijn of haar eigen as draaien.  

De andere kindjes kunnen dat gerust ook even doen. Vertel dat één omwenteling in het echt 

dus één dag en één nacht duurt.  

 

Laat de kinderen kijken naar de punt van hun sjaaltje (of een andere referentiepunt, zoals een 

knoop, een afbeelding op kledij, of simpelweg hun gezicht). Tijdens het draaien zal dat punt 

achtereenvolgens in het licht van de Zon komen en in het donker. Leg hen uit dat hierdoor dag 

en nacht ontstaan. 

 

Fase 3 

De ‘Maan’ mag erbij komen. De Maan draait rond de Aarde (tegenwijzerzin). In het echt doet 

ze hierover ongeveer een maand (een cyclus duurt ca. 29 dagen).  

Wij zijn vanop Aarde altijd dezelfde kant van de Aarde. Probeer het kind dat de Maan voorstelt 

altijd te laten kijken naar de Aarde (de gezichten staan dus altijd naar elkaar toe gekeerd). Dit 

is ook zo in werkelijkheid, want de Maan draait even snel om zijn eigen as dan ze om de Aarde 
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draait. Probeer de kinderen te laten ontdekken dat ze één kant van de Maan nooit kunnen 

zien.  

 

U kan nog een stap verder gaan, door de kinderen duidelijk te maken dat in deze beweging 

de Maan na één omwenteling om de Aarde eveneens één omwenteling om haar eigen as heeft 

afgelegd. Ze staat dus niet stil, maar ze draait ook!  

Zo hebben we alle bewegingen gehad.  

 

Fase 4 

ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, maakte hele leuke educatieve filmpjes rond dit 

thema.  

Via onze website vind je een link naar deze Paxi – filmpjes (kijk onder het tabblad ‘Planetenpad 

– Aarde’. Het filmpje over ‘Dag, nacht en de seizoenen’ past perfect als afsluiter van deze les. 

Ook het filmpje over het zonnestelsel is heel leuk. U vindt deze filmpjes ook bij YouTube (‘Paxi 

Nederlands’).  

 

 

Waarom ziet water er vanuit de ruimte blauw uit?   
 

Doel  
 

De kinderen begrijpen dat water er vanuit de ruimte blauw uitziet, maar op de grond niet. De 

kinderen begrijpen hoe dat komt.  

 

Materiaal  
 

 een glas water 

 plas water (vb. vijver in de buurt, of een plas nadat het geregend heeft)  

 indien mogelijk: zicht op de blauwe lucht  

 indien mogelijk: Google Earth, zodat je de Aarde vanuit de ruimte kan bekijken.  

 

Activiteit  
 

Toon kinderen het glas water. Water is doorzichtig. Waarom zien we het toch blauw? Laat hen 

indien mogelijk even kijken in een plas water. Met wat geluk zien ze hun spiegelbeeld. Water 

kan dus dienen als spiegel. 

 

Laat hen zelf proberen zoeken naar de reden dat water er vanuit de ruimte blauw uitziet.  

Vanuit de ruimte gezien zijn de zeeën en oceanen één grote spiegel: ze weerspiegelen de 

blauwe lucht. Daarom zien we het water blauw vanuit de ruimte.  

 

Gelukkig is er zoveel vloeibaar water (71% van het oppervlak): zonder water zou er geen leven 

op Aarde mogelijk zijn.   

 

 

Tekenen en knutselen met de Aarde  
 

 U kan ook de Aarde bespreken via de foto of het planetenpad. Welke kleuren heeft de 

Aarde? Wat betekenen die kleuren? Blauw betekent dat er water is, groen dat er natuur 

is, bruin dat er land is, geel dat er woestijn is. Met deze kleuren kan je aan de slag om de 

Aarde zelf in te kleuren.  
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Hier worden later nog inspirerende ideeën aan toegevoegd.  
Hou onze website in de gaten. 

 

 

❼ De Maan  
 

 

Wist-je-datjes 
 

 Onze maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde. Hij is wel klein in vergelijking 

met de Aarde. De diameter van de Maan is ruwweg een vierde van die van de Aarde.  

 De Maan staat ver weg (gemiddeld 384 400 km). Per raket doen we er drie dagen over 

om naar daar te reizen. Toch is het het dichtste hemellichaam bij de Aarde.  

 Vanaf de Aarde zie je niet altijd de volledige Maan. Dat komt omdat de Maan in ca. 29 

dagen om de Aarde draait en in die tijd telkens ofwel niets van de Maan, ofwel een deel 

ervan, ofwel de volledige Maan te zien is.  

 De Maan is het enige hemellichaam dat we zowel ’s nachts als overdag kunnen zien. Zelfs 

de Zon zien we enkel overdag, alle planeten en andere sterren enkel ’s nachts.  

 Op de Maan zijn al astronauten geland, in 1969. Het is de bedoeling om rond 2028 

opnieuw astronauten te laten landen op de Maan.  

 De Maan heeft minder zwaartekracht dan de Aarde. Daarom zie je in filmpjes astronauten 

zo grote sprongen doen op de Maan!  

 Omdat er geen atmosfeer is, wordt het er overdag (een Maan – dag duurt twee Aardse 

weken!) zo’n 120°C, terwijl die warmte in de maannacht helemaal verdwijnt en het afkoelt 

tot – 170°C.  

 Op de Maan ligt een dikke laag grijze stof, regoliet. Verder is het er zo dood en zo droog 

als maar kan zijn. Er is water, maar dat ligt op de bodem van diepe kraters waar de Zon 

nooit schijnt.  

 De hemel vanaf het maanoppervlak ziet er altijd pikzwart uit, ook overdag, omwille van 

het ontbreken van een atmosfeer.  

 

 

Activiteiten  
 

Geen atmosfeer op de Maan  
 

Zie: proef met de steentjes ( Venus). De Maan heeft geen atmosfeer, dus het steentje zal snel 

opwarmen in de Zon maar evengoed snel afkoelen van zodra de Zon weg is.  

 

De zwaartekracht op de Maan is minder sterk dan op Aarde.  
 

De zwaartekracht op de Maan bedraagt maar één zesde van de zwaartekracht op Aarde.  

Laat de kinderen zich inbeelden dat ze astronauten zijn op de Maan. Probeer hen zo hoog 

mogelijk te laten springen en met zo groot mogelijke sprongen. Maak er een wedstrijdje van. 

Laat de kinderen hoog springen maar zo zacht mogelijk landen. Laat hen ook zo ver mogelijk 

springen. Vergelijk daarna even met een filmpje van astronauten die op de Maan rondlopen. 

Tik op YouTube ‘astronaut moon’ in.  
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De Maan is klein in vergelijking met de Aarde  
 

Materiaal 

 

 Grote stukken fruit, zoals een meloen 

 Pompelmoes 

 Sinaasappel, mandarijn 

 Gewone appel 

 Druif 

 Rozijntjes 

 Peperkorreltjes  

 

Doel 

 

De kinderen proberen op zoek te gaan naar de juiste verhoudingen in grootte tussen Aarde en 

Maan. 

 

Lesbeschrijving 

 

De diameter van de Aarde bedraagt 12 742 kilometer. Die van de maan 3 474 kilometer, 

ruwweg een vierde.  

Als je de Aarde bijvoorbeeld zou voorstellen door een appel, hoe groot denken de kinderen 

dat de Maan is ten opzichte van de Aarde?  Laat hen zelf voorstellen doen. Uiteindelijk moeten 

ze een voorwerp vinden waarvan de diameter ongeveer vier keer kleiner is. Laat hen kiezen 

uit de fruitvoorraad. Je hoeft niet te starten vanaf een appel, het kan evengoed vanaf een ander 

stuk fruit.  

 

Kunnen de kinderen in de klas iets vinden dat vier keer kleiner is dan iets anders?  

Bijvoorbeeld 1 bouwblokje ten opzichte van 4 blokjes. 

Uiteraard kan je deze dan opeten.  

 

Maankraters  
 

Doel 

 

De kinderen begrijpen wat kraters zijn en hoe ze ontstaan. 

 

Nodig 

 

 Zandbak  

 Indien mogelijk: een beetje bloem 

 Stenen of knikkers van verschillende groottes, liefst voor elk kind één 

 Afbeeldingen van de Maan (ook downloadbaar via de website) 

 

Lesbeschrijving 

 

 Toon afbeeldingen van de zichtbare en verre kant van de Maan. Wat zien de kinderen? 

Welke kleur heeft de Maan? Valt er hen iets op aan het Maanoppervlak? Grijs, vele putjes 

= kraters, ... Vraag aan de kinderen of zij weten hoe al die putjes op de Maan zijn ontstaan. 

Laat hen verschillende scenario’s bedenken. Leg hen uiteindelijke uit dat dit komt door 

brokstukken uit de ruimte die met grote snelheid op de Maan inslaan en er putten maken. 

Doordat er op de Maan geen bomen of planten groeien, en er geen wind- of watererosie 

is blijven die kraters miljoenen jaren lang zichtbaar.  
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 Toon hen de foto van de krater op Aarde. Vertel hen dat er op elk hemellichaam kraters 

zijn.  

 Geef elk kind indien mogelijk een steen of knikker. 

 Baken een stukje af van de zandbak en strooi er een beetje bloem over 

 Laat de kinderen één per één proberen een krater te maken op de zandbak.  

 Varieer hoe de kinderen dat doen: vanop een geringe hoogte, grote hoogte (om 

snelheidsverschillen te simuleren), loodrecht op de zandbak, vanaf verschillende hoeken, 

...  

 Vergelijk de kraters die de kinderen hebben gemaakt met kraters op de maan (zie foto).  

 Met wat geluk heeft de bloem op het zand stralenkransen zichtbaar gemaakt.  

 Bekijk terug aandachtig de foto’s van de Maan. Merken ze een verschil tussen de verre 

en de dichte kant van de Maan? Misschien merken ze op dat op de verre kant van de 

Maan veel meer kraters zijn dan op de kant die wij altijd zien. Dat komt omdat de kant die 

wij kunnen zien ook altijd naar ons is gekeerd. Dat betekent dat de Aarde een soort buffer 

vormt tegen meteorietinslagen. Je kan dit ook illustreren met de celestial buddies.  

 

 
Foto: UGent Volkssterrenwacht Armand Pien 

 

De Maanfases (voor sterke groepen) 
 

Doel: 

 

Kinderen laten ontdekken hoe het komt dat we de Maan soms helemaal niet, soms maar 

gedeeltelijk en soms helemaal kunnen zien. Misschien begrijpen ze zelfs waarom we de Maan 

overdag soms ook kunnen zien.  

 

Nodig 

 

 Isomobollen met een diameter van ca. 10 cm (of appelsienen)  

 Lange satéprikkers (zo’n 30 centimeter)  

 Zaklamp (zo donker mogelijk lokaal)   
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Lesbeschrijving 

 

Vraag de kinderen hoe zij de Maan ervaren. Kunnen ze die altijd helemaal zien? Kunnen ze 

de Maan enkel ’s nachts zien? Toon hen afbeeldingen van Maanfases. Maak hen duidelijk dat 

je de Maan soms ’s nachts, en soms ook overdag kan zien.  

 

Deze activiteit is afkomstig van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. U kan deze 

terugvinden via de zoekterm ‘ Moon phases activity NASA JPL’. U vindt er een duidelijke 

handleiding en foto’s. Het is aangewezen om dit in een donker lokaal te doen.  

 

 
Bron: https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/moon-phases/  

 

 

❽ Mars  
 

Wist-je-datjes 
 

 Mars wordt ook wel eens de rode planeet genoemd. Dat komt omdat het oppervlak bedekt 

is met een rode stof, marsregoliet genoemd.  

 De rode kleur wordt veroorzaakt door ijzer in de bodem die oxideert (wij kennen dat op 

Aarde als roest). 

 Mars is veel kleiner dan de Aarde (de diameter is half zo groot als die van de Aarde). 

 In de toekomst willen astronauten naar Mars reizen en er misschien zelfs leven. 

 Op Mars is er een hele dunne atmosfeer, waarin geen zuurstof zit (wel voornamelijk CO2). 

 Mars kent net als de Aarde seizoenen, maar ze duren er wel twee keer zo lang als bij ons.  

 Op Mars is het meestal heel erg koud.  

 Op de polen van Mars ligt in de winter vaak waterijs, en ook ‘droogijs’ (CO2 – ijs). 

 Op Mars vinden we heel wat uitgedoofde vulkanen, net als op Aarde, en valleien.  

 Vroeger moet er op Mars heel veel water geweest zijn. Daar kunnen we nog duidelijke 

sporen van terugvinden in de vorm van oude rivierbeddingen.  

 Mars is omwille van zijn rode kleur genoemd naar de Romeinse God van de Oorlog. 

 Mars heeft twee hele kleine maantjes: Phobos (vrees) en Deimos (schrik, angst).  

https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/moon-phases/
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Activiteit: een Marslandschap bekijken  
 

Doel 

De kinderen ontdekken de belangrijkste verschillen tussen het landschap op Mars en een 

landschap op Aarde.  

 

Nodig 

 

 Rood zand  

 Decoratiemateriaal (stenen, mos, ...)  

 Kleine bakjes uit aluminiumfolie  

 Playmobilfiguurtjes: huisje, boompje, mens, dier 

 Klei  

 Foto’s Aarde en Mars 

 

Doen 

 

 Laat de kinderen de foto’s zien van landschappen op Mars en op de Aarde (zie bijlage).  

 Laat hen de belangrijkste verschillen ontdekken: Mars is rood, er liggen stenen op en er 

zijn bergen en zelfs vulkanen. Die vulkanen zijn niet meer actief, in tegenstelling tot 

sommige vulkanen op Aarde. De hoogste berg in ons zonnestelsel is een vulkaan op Mars: 

Olympus Mons. Die is 24 kilometer hoog!  Er groeien geen planten of bomen, de lucht is 

er niet blauw. Het landschap van Mars lijkt op een woestijnlandschap op Aarde.  

 Toon hen de afbeelding van de fiets en de kar.  

 Wat zal er gebeuren met deze dingen als die voortdurend in de regen zouden staan? Ze 

zouden roesten (andere foto van verroeste fiets en kar). Op Mars was er vroeger wel veel 

water. In de bodem van Mars zit heel wat ijzer, net als in die fiets en die kar. Doordat er 

vroeger water was, is dat ijzer gaan roesten. Het is die roest ( = ijzeroxide) die de 

Marsbodem roodoranje kleuren, net als de roest die we kennen van op Aarde. Ook op 

Aarde hebben we rotsen met daarin ijzermineralen die zijn gaan roesten. Toon de 

kinderen deze foto.  

 Benadruk dat al het water op Mars verdwenen is. Vandaag is Mars echt kurkdroog.  

 De kinderen maken, gebaseerd op de foto’s, in een aluminiumbakje hun eigen 

Marslandschapje, met een zo hoog mogelijk vulkaan op en wat steentjes. Deze vulkaan 

proberen ze te boetseren uit klei.  

 Vraag hen achteraf wat ze hebben geleerd.  

 Zou er volgens hen leven kunnen bestaan op Mars, nu ze weten hoe het er daar uitziet? 

Vertel hen ook dat er in de lucht op Mars geen zuurstof zit, dus dat wij mensen daar niet 

kunnen ademen.  

 

Indien u niet zoveel tijd heeft: demonstratie  

Indien deze activiteit te veel tijd in beslag zou nemen, kan u als leerkracht één bakje maken, 

en de kinderen vragen om hulp. Welke kleur zand moet je gebruiken om de Marsbodem te 

tonen? Mag je een plukje mos of een boompje plaatsen op het landschapje? Mag je er een 

huisje op zetten? Een mens of een dier? Mogen er stenen op Mars? Mag er een vulkaan op 

Mars? Mag die nog werken?  

 

 Via de website vindt u de link naar twee Paxi – filmpjes over de rode planeet.  

 In het volgende onderdeel ‘Programmeren’ vindt u een leuke opdracht waarbij de kinderen 

zich even op Mars moeten wanen!  
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❾ Jupiter 
 

 

Wist-je-datjes 
 

 Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. De Aarde past maar liefst 1321 keer 

(qua volume dan) in Jupiter.  

 Jupiter heeft 79 tot nu toe gekende manen. De vier grootste daarvan werden door Galileo 

Galilei rond 1610 ontdekt en heten daarom de ‘Galileïsche manen (Europa, Io, Callisto en 

Ganymedes)’. Die manen zijn zeer interessant, want sommigen bevatten een ijskorst met 

daaronder een oceaan met vloeibaar water. Pittig detail: heel wat van die manen zijn 

genoemd naar minnaressen van Zeus. 

 Jupiter draait ontzettend snel om zijn eigen as: hij doet er net geen tien uur over om één 

keer rond te draaien. Daarmee is hij de allersnelste om rond te draaien. Onze Aarde draait 

veel trager: die doet iets meer dan 24u over één rondje om zijn eigen as. De allertraagste 

blijft Venus met 243 dagen.  

 Hij bestaat voornamelijk uit gassen en vloeibaar materiaal (meer naar de kern toe). Je kan 

er niet op staan.  

 Hij is genoemd naar de Romeinse oppergod. Bij de Grieken heet de oppergod Zeus.  

 

 

Activiteiten  
 

Wolken op Jupiter  
 

Doel  

 

 Voor kinderen is het vaak moeilijk om te snappen wat dat nu precies inhoudt, een gasplaneet. 

Je kan het misschien nog het best vergelijken met wolken hier op Aarde.  

 

Materiaal 

 

 Foto’s van Jupiter 

 Celestial Buddie Jupiter   

 Foto’s met close-up van de wolkenformaties op Jupiter 

 Jupiter met schrijfmotorische oefeningen  (te downloaden vanop de website) 

 

Doen 

 

 Toon een foto van Jupiter (zie bijlage). Laat de kinderen verwoorden wat ze zien. Waar 

vinden ze dat die strepen op Jupiter op lijken? Wat denken ze van de kleuren? Leg hen 

uit dat we op Aarde ook wolkenbanden hebben. Welke kleur hebben onze wolken? Wit, 

lichtgrijs, donkergrijs, ...  

 Op Jupiter zijn er ook wolken, maar die hebben andere kleuren omdat er andere stoffen 

inzitten. Als we door een telescoop naar Jupiter kijken of als we foto’s kijken gemaakt door 

ruimtesondes of de Hubble ruimtetelescoop, kunnen we die wolkenbanden heel goed 

zien.  

 Op Jupiter woeden ook gigantische stormen. Eén daarvan is de grote rode vlek (de rode 

neus van de Celestial Buddie). Er zit een aparte foto van de grote rode vlek als bijlage. 

Vraag de kinderen waarop dit lijkt. Welke kleuren herkennen ze? Laat hen vergelijken met 

de foto van orkaan Irma op Aarde. Wat zijn de gelijkenissen? Wat zijn de verschillen? De 
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grote rode vlek op Jupiter is eigenlijk een gigantische storm die in zes dagen om de planeet 

raast. Deze vlek alleen al kan twee tot drie keer zo groot zijn als de Aarde. Op de grote 

foto van Jupiter herkennen de kinderen misschien nog stormen.  

 

Jupiter draait als snelste om zijn as  
 

Jupiter is de planeet die in iets minder dan tien uur het snelst om zijn as draait. Daarmee is hij 

de absolute kampioen van alle planeten. Hier zit een mooie bewegingsactiviteit in: kinderen 

draaien om hun eigen as.  

 

U kan hiervoor dit versje gebruiken:  

 

 
Onze Aarde draait rond en rond 

Iedereen draait mee, ook de grond 
Kijk maar hoe wij dat doen: [om eigen as draaien op normale snelheid] 

 
De planeet Venus draait heel erg traag 

Heel gezellig, en toch gestaag 
Kijk maar hoe wij dat doen: [heel traag om eigen as draaien] 

 
Jupiter is de absolute kampioen 

Zo snel als die draait, dat is bijna niet te doen 
Toch gaan wij dat ook eens proberen: [om het snelst om eigen as draaien] 

 

 

Herken jij afbeeldingen in de wolken van Jupiter?  
 

Doel 

 

Kinderen laten hun fantasie de vrije loop om vormen te herkennen in wolken op Aarde en op 

Jupiter.  

 

Achtergrond 

 

In juli 2016 kwam na een reis van vijf jaar het ruimteschip Juno aan bij Jupiter en nam er 

adembenemend mooie foto’s van het wolkendek. Net als op Aarde kan je ook in de wolken 

van Jupiter prachtige vormen ontdekken. Als bijlage vind je twee van deze afbeeldingen.  

 

Activiteit 

 

Laat de kinderen zelf raden of ze in de eerste foto een vorm terugvinden. Misschien vinden ze 

wel de dolfijn centraal in de foto. In werkelijkheid verdwijnen vormen in de wolken van Jupiter 

net zo snel als op Aarde.  

Bij een tweede afbeelding zie je prachtige wervelingen in de atmosfeer. U kan hieraan een 

knutselopdracht of tekenopdracht koppelen.  

Het mooiste zou zijn als u met de kinderen op een zonnige dag naar buiten kan, ergens gaat 

liggen met hen in een weide en kijkt naar de wolkenhemel.  

 

Vraag hen:  

 

 Wat zien de kinderen in de lucht? Vogels, vliegtuigen, wolken, Zon, blauwe lucht, torens, 

...  
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 Zijn er veel of weinig wolken? 

 Welke kleur hebben deze wolken? 

 Zijn het grote of kleine wolken?  

 Wat doen de wolken? Staan ze stil? Bewegen ze snel, traag?  

 Herkennen de kinderen eventueel vormen in de wolken?  

 

Kijk ook op https://cloudappreciationsociety.org/  

 

 

❿ Saturnus  
 

 
 

Wist-je-datjes 
 

 Saturnus is de op één na grootste planeet van ons zonnestelsel.  

 Saturnus valt enorm op door zijn grote ringenstelsel. Deze ringen bestaan tot 95% uit 

puur waterijs. Misschien vormden ze vroeger een Maan die uit elkaar is gespat, dat is 

onzeker. 

 De planeet doet er net iets langer dan tien uur over om om zijn eigen as te draaien. Net 

als Jupiter en de andere twee ijsreuzen Uranus en Neptunus draait hij veel sneller om 

zijn as dan de aardse planeten.  

 Hij heeft 63 gekende manen.  

 Het onweert en bliksemt op Saturnus. Het regent er zelfs diamanten (in theorie, in praktijk 

werd dit nog niet waargenomen).  

 Saturnus is de verste planeet die Galileo Galilei kon waarnemen met zijn eerste 

telescoop. In de praktijk kunnen ook de meeste hedendaagse telescopen niet verder 

waarnemen dan Saturnus. Uranus en Neptunus staan simpelweg te ver om nog details 

op het oppervlak te kunnen onderscheiden.  

 Saturnus heeft de minste grote massadichtheid van alle planeten. Mocht hij in een 

gigantische oceaan van water terechtkomen, dan zou hij blijven drijven.  

 

 

Activiteiten  
 

De ringen van Saturnus (een dag op voorhand voorbereiden!) 
 

Let op: deze activiteit moet je een dag vooraf voorbereiden. 

 

Doel 

 

Kinderen laten ervaren dat de ringen op Saturnus grotendeels gemaakt zijn uit waterijs.  

 

Nodig 

 

 Twee meloenen (geel)  en één citroen 
 50 gram suiker 
 7,5 cl water 
 Vormpjes voor ijsblokjes 

 Afbeeldingen van Saturnus en de Celestial Buddie  

 

 

https://cloudappreciationsociety.org/
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Doen 

 

 Mix de meloen, en meng met wat citroensap, de suiker en het water.  

 Verdeel dit mengsel in kleine ijsblokjesvormpjes.  

 Steek in de diepvries.  

 De dag erna: Leg de kinderen uit dat Saturnus een prachtig ringenstelsel heeft. Toon 

foto’s in bijlage van Saturnus en de ringen. Leg hen uit dat deze ringen grotendeels uit 

ontelbaar vele kleine ijsblokjes bestaan.  

 Leg één meloen in het middel. Leg uit dat deze meloen de planeet Saturnus voorstelt. 

 Leg de ijsblokjes in een ring rond de ‘planeet’ Saturnus. Indien mogelijk kan je proberen 

verschillende ringen te leggen. Bekijk terug de originele foto van het ringenstelsel.  

 Laat de kinderen de mini – ijslolly’s eten.  

 

 

⓫ Uranus  
 

 

Wist-je-datjes 
 

 Uranus is de zevende planeet vanaf de Zon. Hij zit al ver voorbij de ijslijn van het 

zonnestelsel, dus water kan hier enkel in ijsvorm voorkomen.  

 Het is een ijsreus met een vaste kern.  

 De mantel bestaat grotendeels uit bevroren water, met ammoniak en methaan erin. 

 De atmosfeer bestaat grotendeels uit waterstof en helium, met 2% methaan erin. Het is 

die methaan die ervoor zorgt dat Uranus er egaal groen - blauw uitziet.  

 Uranus ligt helemaal gekanteld: dat wil zeggen dat hij niet rechtop staat, maar op zijn zij 

ligt. Dit komt omdat hij waarschijnlijk in het verleden gebotst is met een andere planeet.  

 Uranus heeft ook ringen, maar niet zoveel als Saturnus. In tegenstelling tot de ringen rond 

Saturnus bestaan de ringen van Uranus grotendeels uit gesteente. Ze zijn dus veel 

donkerder. Zowel Jupiter, Saturnus, Uranus als Neptunus hebben ringen.  

 Uranus heeft een 27 – tal maantjes (waarschijnlijk zijn het er meer). Ze zijn allemaal 

genoemd naar personages uit werken van Shakespeare of Alexander Pope.  

 

 

Activiteit: begrip horizontaal – verticaal  
 

Doel 

 

De kinderen ontdekken dat Uranus een buitenbeentje is bij alle planeten, omdat hij gekanteld 

staat.  

 

Nodig 

 

 Hoepels (voor elk kind één) 

 Afbeelding van Uranus  

 Turnzaal, speelplaats  

 

Doen 

 

 Toon de kinderen afbeeldingen van Uranus (zie bijlage). Vraag hen om de planeet te 

beschrijven (kleur, ringen, oriëntatie). Valt het hen op dat Uranus gekanteld staat?  
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 Vertel hen dat ze zelf planeet mogen spelen, en dat hun hoepel de ringen van de planeet 

voorstelt.  

 Elk kind krijgt een hoepel.  

 Laat hen vrij rondlopen met de hoepel.  

 Roept de leerkracht ‘Saturnus’, dan gaat elk kind zijn hoepel oriënteren volgens de ringen 

van Saturnus: dus horizontaal (“plat”). Ze mogen de hoepel rond hun eigen lichaam 

houden. 

 Roept de leerkracht ‘Uranus’, dan houdt elk kind zijn hoepel verticaal (“rechtop”) 

 Indien ze dat kunnen, mogen de kinderen uiteraard proberen hoepelen.  

 

 

⓬ Neptunus  
 

 

Wist-je-datjes 
 

 Met Neptunus zijn we aanbeland bij de achtste en laatste planeet van ons 

zonnestelsel.   

 Hij is vernoemd naar de Romeinse God van de Zee.  

 Neptunus is net als Uranus een ijsreus. Hij is zodanig ver van de Zon verwijderd dat er 

enkel ijs kan voorkomen.  

 Omdat hij zover weg staat, kan je hem met het blote oog nooit aan de nachtelijke 

hemel zien staan. Je hebt een hele goede telescoop nodig om hem te kunnen 

waarnemen, en dan nog zal je niet meer zien dan een blauw schijfje.  

 Hij heeft een diepblauwe kleur.  

 Ook Neptunus heeft ringen. 

 Er draaien 13 gekende manen rond Neptunus.  

 Het kan op Neptunus enorm hard waaien.  

 Bovenaan in zijn atmosfeer zit voornamelijk waterstof en helium, dieper zit ook water, 

methaan en ammoniak. Dat methaan geeft hem zijn diepblauwe kleur.  

 

 

Activiteiten 
 

De juiste kleur? 
 

Doel    

 

De kinderen hebben ondertussen het hele zonnestelsel gezien. Ze hebben van alle planeten 

ook de kleuren meegekregen. Kunnen ze deze kleuren aan de juiste planeet linken?  

 

Nodig   

 

 Tien kleurenkaartjes (zie ook website)  

 

Doen 

 

1. Leg de kinderen uit dat we met Neptunus de verste planeet van ons zonnestelsel hebben 

bereikt. Toon hen een afbeelding van Neptunus.  

2. Leg hen uit dat de diepblauwe kleur de kleur van de wolken op Neptunus is. De donkerder 

vlek op de planeet is een grote storm waar het heel hard kan waaien.  
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3. Leg hen uit dat elke planeet, de Zon en de Maan hun eigen kleur hebben. 

4. Geef aan tien kinderen elk een kleurenkaartje. Je kan hen gerust ook per twee laten werken 

en nadenken voor deze opdracht. 

5. Elk paar kinderen moet het juiste kaartje bij de juiste planeet plaatsen.  

 

De begrippen ‘groter dan, kleiner dan, even groot als’ 
 

Doel 

 

Kinderen leren dat niet alle planeten even groot zijn. We proberen ze te rangschikken van klein 

naar groot.  

 

Nodig 

 

 Kaartjes van acht planeten. (zie ook website)  

 

Doen 

 

De kinderen rangschikken de kaartjes van Zon, Maan en acht planeten van groot naar klein.   
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Deel 2 

Eenvoudig programmeren  
 

 

❶ Hoe rijdt een Marsautootje rond op Mars? 
 

 

Achtergrond  
 

In 1997 landde de eerste Amerikaanse rover op Mars: de Pathfinder. Een rover is een andere 

naam voor een autootje dat kan rijden op het Marsoppervlak. Daarbij functioneert die als een 

robot die ook nog andere taken kan uitvoeren, zoals grond oppakken van de bodem, 

temperatuurmetingen, metingen die aantonen welke stoffen zich in de bodem en de atmosfeer 

bevinden, ... Ondertussen heeft NASA met de Spirit en de Opportunity (2004) en de Curiosity 

(2012) heel wat succes geboekt. In juli 2020 zullen NASA en ESA twee nieuwe rovers 

lanceren: de Mars 2020 en ExoMars 2020.  

Communiceren met Mars is niet zo gemakkelijk omdat de planeet zo ver van ons staat. In het 

beste geval duurt één signaal er acht minuten over om een enkele reis Aarde – Mars te 

voltooien, in het slechtste geval, als Mars ver van ons staat, twintig minuten. Dat betekent dat 

we de rover moeten leren hoe die zelf alleen kan rijden op het Marsoppervlak, door zelfstandig 

beslissingen te nemen en obstakels te ontwijken. In deze activiteit proberen we te achterhalen 

wat de hindernissen kunnen zijn voor zo’n Marsrover.  

 

 

Afbeelding van de drie beroemde Marsrovers 
van NASA die veilig op de Rode planeet geland 
zijn: 
Sojourner (meegereisd met landingsplatform 
Pathfinder), Spirit & Opportunity (twee copieën 
van hetzelfde wagentje), en Curiosity. Onderaan 
rechts staan hun wielen afgebeeld. 
Bron: www.nasa.gov. 

 

 

Fritz, ons ruimte-aapje  
 

Hallo, hier ben ik weer! Hebben jullie genoten van jullie reis langs de planeten van ons 
zonnestelsel? Naar welke planeet zouden jullie het liefste reizen? (antwoord kinderen).  
Ik zou het liefst naar Mars gaan... Slimme mensen zijn een raket aan het bouwen om naar 
Mars te gaan, maar het zal nog wel even duren voor aapjes en zelfs mensen naar Mars 
zullen kunnen gaan, want je bent negen maanden onderweg! Gelukkig zijn er al een paar 
autootje die op Mars rondrijden... Straks gaan jullie die zien! Maar het is niet zo gemakkelijk 
om die daar te laten rijden, want daar zijn geen mensen om die autootjes te besturen... 
Daarom moeten we heel hard nadenken hoe we dat gaan doen. Denken jullie mee?  
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Nodig 
 

 Gelamineerde vellen (zie koffer): deze stellen het Marsoppervlak voor  

 Drie kegels (turnzaal) of een paar echte rotsachtige stenen  

 Drie blinddoeken  

 Indien u over een rood tapijt beschikt: tapijt om het parcours op uit te stallen  

 

 

Doen (basis)  
 

Leg de kinderen uit wat het doel van deze opdracht is. Via de website vindt u een link naar 

een YouTube – filmpje waarin je de Curiosity (geanimeerd) ziet rondrijden. Op 3’29” is hij net 

geland. Op 3’51” zie je de opkomende Zon steeds feller schijnen op de rover, waardoor zijn 

batterijen opladen en hij ‘wakker’ wordt.  Wijs hen op de zes wielen die onafhankelijk van 

mekaar kunnen rijden, en op de mast bovenaan, waarin heel wat instrumenten (onder andere 

een camera) zitten die de omgeving scannen op putten, rotsblokken, ... Leg hen uit dat zo’n 

rover niet met een joystick vanop Aarde kan bestuurd worden, omdat het veel te lang duurt 

eer de signalen de rover op Mars bereiken. Daarvoor moet de rover zelfstandig leren rijden. 

Mensen vanop Aarde moeten deze instrumenten leren hoe ze moeten werken.  

Daarvoor testen we eerst zelf uit wat de moeilijkheden kunnen zijn op een parcours 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een parcours dat u kan maken met de ‘tegels’ ( = 

gelamineerde vellen) uit de koffer. Dit kan gerust korter, afhankelijk van uw groep. U kan 

uiteraard zelf ook een parcours maken, afhankelijk van de ruimte waarin u deze activiteit laat 

plaatsvinden.  

Op de plaats waar de zwarte rotsblokken staan kan u kegels zetten. Vertel de kinderen dat 

deze rotsblokken voorstellen, en dat we graag één rotsblok zouden meenemen om te 

onderzoeken wat er in zo’n marsrots zit. In deze eerste fase concentreren we ons op het 

foutloos afleggen van het parcours. In een volgende fase proberen we zo’n kegel mee te 

nemen.  

Laat de klas rond het parcours zitten.  

Eén kindje mag de Marsrover zijn. Dat kindje doet een blinddoek om. De andere kindjes 

moeten het kindje duidelijke instructies geven over hoe het kindje moet stappen:  

 

 Eén stap vooruit 

 Eén stap achteruit 

 Eén stap naar rechts 

 Eén stap naar links 

 ...  

 

Maak duidelijke afspraken met de kinderen:  

 Niet roepen naar de rover! 

 Je mag de rover niet aanraken!  

 

Het kindje moet zo snel mogelijk het einde van het parcours bereiken. Het mag daarbij de 

Marstegels niet of toch zo weinig mogelijk geraakt hebben.  

Tip: zijn de begrippen links en rechts nog te moeilijk? 

Stop dan een balletje (of iets anders) in één van hun 

zakken (broekzak, jaszak). Zo kunnen de andere 

kinderen aangeven om welke kant het gaat. 
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Doen  (uitbreiding)  
 

Alle rovers op Mars hebben zes wielen. Bovenop zo’n rover staat een mast, met daarop 

toestelletjes die de omgeving scannen. Zo ‘ziet’ de rover of er ergens putten zijn of andere 

hindernissen die hij moet kunnen ontwijken.  

 

Uitbreiding 1: het kindje dat nu geblinddoekt het parcours moet afleggen moet nu ook 

proberen één kegel (of steen) mee te nemen. Uiteraard doet het dat louter afgaand op de 

instructies die de andere kinderen geven. Die kegel stelt een marsrots voor. Het kan deze 

kegel dan gebruiken om later te onderzoeken (zoals de rover in het echt op Mars doet).  

 

Uitbreiding 2: Indien u een sterke groep heeft, kan u twee kleuters tegelijk door het parcours 

sturen. Zij moeten mekaar dan aan de schouder vasthouden en proberen om synchroon te 

stappen. In deze afbeelding zie je een versie met drie kinderen, waarbij je aan elke kant drie 

benen hebt, overeenkomstig met het aantal wielen aan elke kant van de Marsrover.   

 

 
Bron: 
https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/rover-races-activity.html 
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❷ De grijparm van Mars InSight  
 

 

Context  
 

Op 26 november 2018 landde de Amerikaanse Mars Insight op Mars. Het is een toestel dat 

bedoeld is om Mars te onderzoeken: wat is de temperatuur van de bodem? Hoe verandert die 

temperatuur naarmate je dieper in de bodem boort? (dat zal dit toestel tot 5 meter diep doen). 

Wat is het weer op Mars? Zijn er Marsbevingen? Het toestel kan zich niet verplaatsen. Het 

maakt gebruik van een grijparm om zaken die op dit toestel staan op de bodem van Mars neer 

te zetten. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot: ingenieurs op Aarde hebben goed 

nagedacht over hoe die grijparm moet functioneren. U vindt op de kleuterkoffer – website een 

link met een filmpje over de werking van deze grijparm dat u kan tonen aan de kinderen.  

 

  

Mars Insight 
met grijparm. 
Bron: NASA 

 

 

Doel  
 

Kinderen denken na over hoe ze de leerkracht een aantal voorwerpen kunnen laten ‘grijpen’.  

Ze leren daarbij stapsgewijs te denken: ze kunnen omschrijven wat het probleem is, denken 

na over oplossingen, kiezen er één uit, testen die, en sturen die bij waar nodig. Een goede 

oplossing geven ze door aan anderen.  

Belangrijk bij deze activiteit is dat kinderen goede instructies leren geven. Wat ze vragen en 

hoe ze dat dan is belangrijk voor het behalen van hun doel.  Jij zal zelf ‘robot’ spelen.  

 

 

Materiaal  
 

 Tafel met daarop verschillende voorwerpen. Stal deze verspreid over de tafel uit. Zorg 

voor een variatie in voorwerpen: bijvoorbeeld zand, iets bolvormig, iets kubusvormig, een 

kegeltje, een eclipsbrilletje, .... hoe diverser hoe beter. Mocht je speelgoed werktuigen 

hebben (vb. een boor) dan kan je daarmee een link leggen naar de InSight op Mars.  

 

 

Doen  
 

Jij zal achter de tafel in het midden staan. Stal sommige voorwerpen dichtbij, en andere ver 

van je uit.  

De kinderen moeten jou aansturen.  

Let op: jij stelt de Mars Insight voor. Die kan niet rijden, dus jij kan niet stappen, enkel voorover 

of zijwaarts buigen!  
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Jij moet een bepaald voorwerp op die tafel grijpen. De kinderen geven jou daarvoor de 

instructies.  

 

 Start met een voorwerp dat dicht bij jou staat.  

 De kinderen moeten zo gedetailleerd mogelijk dingen vragen. Zeggen ze ‘ga vooruit’, dan 

zal dat niet gaan. ‘gaan’ kan van alles betekenen: is het stappen? (beweeg je rechtervoet 

in de lucht, dan vooruit, zet hem dan op de grond, beweeg je linkervoet in de lucht, dan 

vooruit, zet hem dan op de grond), is het voorover buigen? Stappen mag echter niet!  

 Zegt een kind ‘draaien’, dan moet het ook ‘stop’ zeggen, anders blijf je draaien.  

 Idem dito voor alle mogelijke andere instructies: arm omhoog, arm omlaag, ... 

 Ook het ‘grijpen’ is iets wat moet uitgesplitst worden. Wat houdt grijpen in? Laat kinderen 

zelf op onderzoek gaan.  

 Als dit lukt met één voorwerp, probeer dit dan met verschillende. Wat zijn de resultaten 

voor het grijpen van zand, een fles, een bol, ... Wat met voorwerpen dichtbij en verder 

weg?  

 Met oudere kinderen kan je hen eventueel in groepjes dezelfde opdracht laten doen, 

waarbij één van de kinderen dan de robot voorstelt.  
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Deel 3 

Raketten 
 

 

❶ Inleiding: Fritz, ons ruimte – aapje  

 

Lang lang geleden, in 1961, werd een raket gelanceerd. Weet je nog wie er in die raket zat? 

Het was geen mens! Raad nog eens? (...) Het was een speciaal getraind aapje. Dat gebeurde 

in Amerika. En voor dat aapje de ruimte in was gegaan, waren er nog veel dieren de ruimte in 

gegaan. Raad eens dewelke? (honden, katten, muizen, kikkers, aapjes, vuurvliegjes, zelfs 

varkens).  

 

Waarom zouden de mensen eerst dieren in de ruimte gestuurd hebben, vooraleer ze zelf de 

ruimte ingingen? Testvluchten waren nodig, want raketten waren gevaarlijke dingen die vaak 

ontploften. Bovendien wist men nog niet veel over de ruimte. Misschien kon je er niet 

bewegen? Misschien viel je er wel flauw? Of kon je er niet ademen?  

 

Daarom was er dus dat aapje. Die heette Ham. Het was een chimpansee, maar een hele 

slimme chimpansee. En Ham, dat was mijn beste vriend! Wetenschappers hadden hem 

geleerd wat hij moest doen in zijn raket, hoe hij kon eten en drinken, op welke knopjes hij 

moest drukken en hoe hij niet in paniek moest raken van het enorme lawaai en getril waarmee 

de raket opsteeg.  Hij heeft het fantastisch gedaan, al duurde zijn vlucht niet langer dan een 

kwartiertje. 

 

In april van datzelfde jaar 1961 werd de eerste mens in de ruimte gebracht. Dat was een Rus, 

hij heette Jury Gagarin. Hij draaide meteen al een uur rond de Aarde vooraleer hij terugkeerde.  

 

 

❷ Activiteit: waarom dieren in de ruimte? 
 

 

Doel  
 

De kinderen begrijpen waarom het nodig was eerst dieren naar de ruimte te sturen.  

 

 

Materiaal  
 

 Boek ‘Armstrong, de avonturen van een kleine muis naar de Maan’  

 Pluche aap – astronaut ‘Fritz’ 

 Via de website: link naar het filmpje ‘dieren in de ruimte’  

 

 

Lesbeschrijving  
 

 Laat de kinderen in een kring zitten. Toon het pluchen astronaut-aapje Fritz. Bevraag de 

kinderen of ze hem kennen. Stel vragen: wat voor dier is Fritz? Wat heeft hij aan? Waarom, 
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waar is hij dan naartoe geweest? Waarom hebben de mensen een aapje gestuurd? 

Waarom geen mens? Is een aap een slim dier? Vertel zo geleidelijk aan de geschiedenis 

van Ham, het eerste ruimte – aapje.  

 In het boek ‘Armstrong’ vindt u aan het einde tekeningen die de geschiedenis van de 

ruimtevaart in beeld brengen. U kan deze hierbij zeker tonen.  

 

 

❸ Zwaartekracht en raketten  

 

 

Doel 
 

De kinderen begrijpen  

 

 Wat zwaartekracht is en doet.  

 Waarom een raket noodzakelijk is om te ontsnappen aan die zwaartekracht.  

 De werking van een raket 

 De werking van een parachute  

 

 

Materiaal  
 

 Boek ‘Armstrong, de avontuurlijke reis van een muis naar de maan’   

 Parachutes   

 Knikkers, stenen, ...  

 Afbeeldingen ‘vervoer naar de ruimte’  

 Ballonraket + touw  

 Optioneel: theelichtje en een glas  

 

 

Lesbeschrijvingen   
 

Inleiding: zwaartekracht  
 

 Vraag de kinderen wie al eens gevallen is op de grond. Deed dat pijn? Vraag de kinderen 

wie al eens op de glijbaan heeft gezeten. Wat gebeurt er dan?  

 

Eigenlijk is er iets geks aan de hand. We lijken altijd naar de grond te gaan. We gaan niet 

zweven in de lucht, maar stappen rond op de grond, of op de glijbaan glijden we naar de grond.  

Laat de kinderen zo hoog mogelijk springen. Uiteraard zullen ze steeds weer op de grond 

terechtkomen. Wat zou ervoor kunnen zorgen dat ze nog hoger zouden kunnen springen? Een 

trampoline, ... 

 

Maar steeds weer zullen de kinderen steeds weer op Aarde terechtkomen.  

Hoe komt dat? Wel, omdat de Aarde een onzichtbare kracht op ons uitoefent. De Aarde trekt 

namelijk aan alles wat er in haar omgeving zit. Ze trekt dus aan huizen, aan auto’s, aan 

glijbanen, aan ons, zelfs aan vogels en vliegtuigen. (Als die laatste niet meer met hun vleugels 

zouden slaan, of als vliegtuigmotoren zouden uitvallen, wat zou er dan met hen gebeuren?) 

 

De Aarde trekt ook aan de Maan, en aan de ruimtetuigen die rond onze planeet zweven.  
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Die kracht waarmee de Aarde aan ons trekt heet de zwaartekracht. En door die zwaartekracht 

doen we ons soms pijn als we vallen op de grond, maar gaan we gelukkig ook niet gaan 

zweven door de lucht. Alle planeten, manen, sterren, ... in het heelal oefenen een 

zwaartekracht uit. Zo trekt de Zon bijvoorbeeld aan de Aarde en aan alle andere planeten: 

daardoor blijven die netjes om de Zon draaien.  Zou de Zon dat niet doen, dan zouden al die 

planeten van de Zon wegzweven. 

 

 Als we naar de ruimte willen gaan, zou dat dan lukken door hoog te springen? Natuurlijk 

niet. We zullen dus iets moeten verzinnen dat ervoor zorgt dat het wel lukt om hoog te 

klimmen.  

 

Hoe reizen we naar de ruimte?   

 

 Wat zouden wij nodig hebben om naar de ruimte te kunnen gaan?  

 Toon de afbeeldingen:  

 Kunnen we met de fiets? 

 Met de auto? 

 Met de trein?  

 Met het vliegtuig?   Met een raket natuurlijk.  

 

 

Met het vliegtuig kan men niet naar de ruimte reizen, aangezien een vliegtuigmotor 
lucht en meer bepaald zuurstof nodig heeft om te kunnen werken. De zuurstof zorgt 
ervoor dat de brandstof kan opbranden (ook in een auto is dat zo). In de ruimte is er 
geen zuurstof. Zuurstof zit gelukkig wel in de lucht rondom ons, anders zouden we 
niet kunnen ademen. Zuurstof is onzichtbaar. Als je echter een theelichtje laat 
branden, en je zet er een glas over, zal het snel uitdoven omdat vuur zuurstof nodig 
heeft. Dat is trouwens ook de reden dat de Zon gèèn vuurbal is: het brandt er niet, 
want er is daar geen zuurstof. Raketten kunnen werken omdat ze zelf zuurstof 
meenemen, zodat hun brandstof kan opbranden.  

 

 Lees ‘de ruimtekatapult’ en ‘de raketschaats’ voor uit het boek ‘Armstrong, de avontuurlijke 

reis van een muis naar de Maan’.  

 

Indien u de rest van het boek nog niet heeft voorgelezen, schets dan dat het gaat over een 

kleine muis die naar de Maan wil reizen. Hij heeft al een ruimtepak gemaakt, en in dit verhaal 

gaat hij op zoek naar een manier om naar de Maan te vliegen.  

 

 Vraag de kinderen hoe hij naar de Maan wil vliegen (met een katapult, met een 

raketschaats).  

 Vertel de klas dat we het experiment met de raketschaats zullen nabootsen. Alleen zullen 

wij geen echte raketmotor gebruiken zoals de muis Armstrong in het boek, maar zullen 

we als motor een ballon gebruiken.  

 

Hoe werkt een raket?  
 

 In de koffer vindt u 12 raketsjablonen, vastgemaakt aan een rietje, een ballon en een touw.  

 Toon eerst zo’n raketsjabloon. Laat de kinderen raden hoe ze met de materialen (de 

ballon, het touw, het rietje) de raket echt kunnen laten vliegen. Focus op de ballon. Wat 

zou er gebeuren als je die opblaast en dan per ongeluk loslaat? Zouden we dat niet 

kunnen gebruiken om de raket te laten vliegen?  
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Zorg ervoor dat elke raket vastgemaakt is aan een ballon. Aan die ballon moet zeker een rietje 

hangen, en door dat rietje moet een touw zitten.  Als je nu de ballon opblaast en loslaat, zal 

de raketballon door het rietje langs het touw vooruitgaan.  

 

 Laat de kinderen per drie werken.  

 Kind 1 houdt het ene uiteinde van het touw vast. 

 Kind 2 houdt het andere uiteinde van het touw vast.  

 Kind 3 blaast de ballon op en laat de raket vliegen.  

 

Welk groepje slaagt erin de raket het verst te laten vliegen?  

Wie het hoogst?  

Hoe komt het dat de raketballon vooruit/omhoog ging? Wie kan dat beschrijven? 

 

 

Bij onze raketballon gebruikten we lucht. Die lucht zat heel dicht opeengeperst, en 
wil eigenlijk weer uit de ballon. Zodra je de opgeblazen ballon loslaat, schiet de lucht 
met hoge snelheid eruit en duwt de ballon de andere kant op. Bij een echte raket 
wordt er geen lucht, maar brandstof gebruikt. Die brandstof laat men opbranden, 
waarbij er heel veel uitlaatgassen uit de motor komen. Die duwen de raket dan 
omhoog. De meeste raketten bestaan uit twee of drie delen (ook wel trappen 
genoemd). Als één deel al zijn brandstof heeft verbruikt, wordt dat deel afgestoten 
en valt het terug naar de Aarde (dan valt het in de oceaan of in de woestijn, ver weg 
van waar mensen wonen.) Ze doen dat omdat de rest van de raket dan minder 
weegt en met minder brandstof in het volgende deel verder kan vliegen. 
Tegenwoordig probeert men die delen zacht te laten landen op Aarde zodat men ze 
opnieuw kan gebruiken. Dat is beter voor het milieu, en zo hoeft men niet altijd 
nieuwe raketten te bouwen, wat veel goedkoper is. 

 

Afsluiting: de parachute 

 

We weten nu dat we een raket nodig hebben om naar de ruimte te gaan. Dat is nodig om te 

ontsnappen aan de zwaartekracht die de Aarde op ons uitoefent.  

We hadden het erover dat als we vallen, we ons pijn doen. Als een ruimtecapsule, dat is het 

deel van de raket waar de astronauten inzitten, terugkomt naar de Aarde, zal het dus ook 

vallen.  

 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die astronauten die erin zitten zich geen pijn doen? Hoe 

doet het muisje dat in het boek ‘Armstrong’ als hij valt nadat hij zichzelf met een katapult 

heeft gelanceerd? We kunnen gebruik maken van een parachute. Dat gebeurt ook zo in 

het echt: men gebruikt parachutes om de capsule af te remmen. Dat komt omdat zich 

onder de parachute heel wat lucht verzameld, die afremt.  

 Indien u een zandbak heeft, kan u een aantal stenen of andere voorwerpen laten vallen. 

Wat gebeurt er als ze vallen in het zand? Er ontstaat een krater.  

 Maak nu een parachute vast aan allerlei voorwerpen. Experimenteer met verschillende 

hoogtes. Varieer de voorwerpen in gewicht. Worden er nu kraters gevormd in de zandbak?  

 Beschikt u over een projectiescherm? Zoek dan op YouTube naar ‘Falcon Heavy Flight 

Animation’. U ziet een animatie van het verloop van een vlucht van een SpaceX-raket, de 

Falcon Heavy. Die heeft één hoofdraket (in het midden) en twee zijraketten (de boosters). 

Eens de brandstof op is, reizen de boosters terug naar de Aarde en landen opnieuw. Zij 

remmen zich niet af met een parachute, maar met een raketmotor die de booster net 

afremt, dus omgekeerd gericht staat. Ook de hoofdraket landt op deze manier. Zo kunnen 

de raketten opnieuw gebruikt worden en wordt ruimtevaart goedkoper.  
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Uitbreiding 1 

 

 Heeft u op school een grote parachute? Dan kan u met de hele klas hiermee en 

bewegingsactiviteit uitvoeren. Laat hen ervaren dat zo’n parachute traag neerkomt, omdat 

er een hele hoop lucht onder zit. Vraag hen of parachutes ook in de ruimte zouden werken. 

Neen, want daar is geen lucht.  

 Vraag de leerlingen zich voor te stellen dat de parachute ons zonnestelsel is en de Zon in 

het midden zit. Breng een bal in het spel, en vertel de leerlingen dat dit een planeet is. Die 

moet rond de Zon draaien, mag er niet tegen botsen en ook niet uit het zonnestelsel vallen. 

Spanning en plezier gegarandeerd!  

 

Uitbreiding 2  
 

De activiteit waarbij u steentjes in een zandbak vanop verschillende hoogtes gooit, illustreert 

natuurlijk ook perfect hoe maankraters ontstaan.  

 

 

Achtergrondinformatie  
 

Waarom worden raketten gebruikt?  
 

1. Omwille van de verbranding van brandstof (daarvoor heb je zuurstof nodig en die is er niet 

in de ruimte)  

2. Omwille van de hoge snelheid en kracht die je nodig hebt om genoeg van het Aardse 

zwaartekrachtveld te kunnen ontsnappen om in een baan om de Aarde terecht te komen.  

 

Wat betekent zwaartekracht?  
 

Heel wat mensen denken dat het ISS (het Internationale Ruimte Station of International Space 

Station) zweeft in de ruimte omdat  daar geen zwaartekracht is, maar dat klopt helemaal niet, 

anders zou het ISS gewoon van de Aarde wegzweven. De astronauten in het ISS zijn 

gewichtloos, dat is iets helemaal anders. U kan dat begrijpen als u zich inbeeldt dat u een 

voorwerp heel ver weg gooit: het zal altijd met een boogje terug op Aarde vallen. Indien u een 

geweer zou hebben, zou het voorwerp al heel wat verder komen, maar nog steeds in een 

boogje op de Aarde vallen. Idem dito met een kanon. Maar beeldt u zich nu eens in dat u met 

een raket dat voorwerp met een zodanig grote kracht ‘gooit’ ( = lanceren!) dat dit voorwerp ook 

wel in een boogje valt, niet langer op de Aarde maar naast de Aarde! Dat is exact wat er met 

het ISS gebeurt. Het ISS is dus voortdurend in vrije val, en valt naast de Aarde. Omdat het in 

vrije val is, zweven de astronauten. Exacter geformuleerd: ze zijn gewichtloos.  

 

Zo genoteerd is het wat moeilijk om uit te leggen aan kinderen, maar een simpele animatie 

kan wonderen doen: bezoek even https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/  en laat 

hen zelf ontdekken dat we heel wat brandstof en kracht nodig hebben om iets te lanceren 

zodanig dat het rond de Aarde blijft draaien. U kan deze link ook terugvinden via onze website 

van de kleuterkoffer, onderdeel ‘Raketten’.  

 

  

https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/
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❹ Zelf een raket lanceren  

 

Doel  
 

De kinderen versieren een eigen sjabloon van een raket en lanceren die.  

 

 

Materiaal  
 

 Sjabloon raket voor elk kind (zie website) – afgedrukt op hard papier 

 Sjabloon Vleugels Raket voor elk kind (zie website) – afgedrukt op hard papier  

 Lanceerinstallatie 

 Balsahoutjes   

 Lege plastic PET – fles van 1,5 liter 

 Plakband (normaal en dubbelzijdig) 

 Versieringsmateriaal (verf, kleurpotloden, stiften, ...)  

 

 

Lesbeschrijving 
 

Stappenplan raketlancering  
 

 Geef elk kind een sjabloon van de raket en drie vleugels. Een kind dat al handig is in 

knippen kan de vleugels zelf uitknippen.  

 De kinderen kunnen dit naar eigen creativiteit versieren met allerlei materiaal.  

 Elk kind heeft voor zijn raket een stukje balsahout nodig. Dat stukje zal de neus bovenaan 

de raket vormen.  

 Kleef een stukje dubbelzijdige plakband aan de onderkant van het balsahoutje.  

 Wikkel nu het sjabloon hierrond zodat je een lange buis krijgt. Het balsahoutje zit nu 

bovenaan de raket.  Kleef de raket dicht bij het balsahout maar verder nog niet. 

 

 
 

 Vouw de versierde vleugels in twee en plooi ze om op de stippellijn. 
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 Schuif je raket over de lanceerbuis (dat is de zwarte buis van de lanceerinstallatie). Als ze 

netjes rond de buis past, kan je ze helemaal dichtkleven. 

 

 
 

 Kleef de vleugels met dubbelzijdige plakband op de donkere delen onderaan de raket.  

 

 
 

 Schroef de lege plastic fles aan de installatie.  

 Je raket is klaar voor de lancering! Druk met je voeten snel de plastic fles in, en daar gaat 

je raket! Doe dit bij voorkeur buiten.  Eventueel kan u zelf aftellen tot de lancering. In een 

volgende activiteit gaan we dieper op dit aftellen in.  

 

 
 

 Bespreek de raketlanceringen met je kinderen. Welke raket raakte het verst? Indien het 

planetenpad opgesteld staat, kan je vragen tot welke planeet de raketten zijn kunnen 

vliegen.  

 

 

In werkelijkheid hebben de ruimtesondes Voyagers 1 en 2, beide gelanceerd in 
1977, alle planeten al bezocht. Ondertussen vliegen de tuigen verder het heelal in. 
De dwergplaneet Pluto werd in 2016 door de ruimtesonde New Horizons bezocht. 
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❺ Aftellen voor de lancering  
 

 

Doel  
 

De kinderen leren tellen van 0 tot 10 maar ook terug te tellen van 10 tot 0. 

Ze kunnen het juiste getal aan het juiste getalbeeld linken.  

 

 

Materiaal  
 

 Getalkaarten van 0 tot 10 (zie ook website)  

 Getalbeelden van 0 tot 10 (zie ook website) 

 

 

Lesbeschrijving  
 

Context  
 

In de vorige activiteit hebben we raketten gelanceerd. Daarbij hebben wij (of heeft de juf) 

afgeteld voor de lancering.  

 

Kern  
 

 Aftellen is iets wat nog gebeurd. Denk maar aan aftellen tot het nieuwjaar is. Tip: Kapitein 

Winokio heeft een album gemaakt, ‘De winter van Kapitein Winokio’, waarop afgeteld 

wordt tot het nieuwe jaar. Dit is nummer 13 op het album en heet ‘aftellen’.  

 Oefen samen met de kinderen het aftellen. Te moeilijk van 10 tot 0? Vertrek dan van een 

lager getal, of tel niet af, maar op tot 10.  

 Deel nu de getalkaarten en de getalbeelden uit.  

 Tel opnieuw af voor de lancering, maar laat nu elk kind met een getalkaart of getalbeeld 

naar voor komen bij elk getal. Op die manier kunnen 20 kindjes iets doen.  

 Heb je kindjes die geen kaartje gekregen hebben? Laat hen in de klas op zoek gaan naar 

een aantal voorwerpen die passen bij elk getal. Bijvoorbeeld één knuffel, twee schoenen, 

drie lego – blokjes, etc... U kan uiteraard ook meerdere getalkaarten of getalbeelden 

afdrukken.  

 Haal de kaartjes opnieuw op, laat de voorwerpen liggen. Schud de kaarten door elkaar en 

deel ze opnieuw willekeurig uit. Vraag nu de kinderen groepjes te vormen rond hun getal: 

het kind met getalbeeld 1 zoekt het kind met getalkaart 1 en verzamelt rond 1 voorwerp, 

etc.  

 Oefen opnieuw het aftellen in. Lanceer daarbij opnieuw een raket uit de vorige activiteit.  
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❻ Raketten bouwen in de klas  

 

Doel  
 

Kinderen kunnen een raket bouwen naar eigen inspiratie, of een raket nabouwen na 

analyseren van een voorbeeld. 

 

 

Materiaal  
 

 Bouwblokken van Lego, Duplo, Kapla, ... (of ander bouwmateriaal)  

 Boek ‘Armstrong, de avontuurlijke reis van een muis naar de maan’  

 Bijlage: afbeeldingen van raketten  (zie ook website) 

 

 

Lesbeschrijving 
 

 Lees uit het boek ‘Armstrong’ het verhaal ‘De raketmuis’. Er staan tekeningen bij hoe de 

raket van Armstrong eruitziet. Op de laatste pagina’s van het boek vind je ook voorbeelden 

van raketten.  

 Toon de foto’s van echte raketten. Start een vraaggesprek: hoe moet de bovenkant 

eruitzien? Wat moet een raket zeker hebben? Vleugels, motoren, een spitse neus, ... Is 

een raket lang of kort? Dik of dun?  

 Vertel de kinderen nu dat zij zelf een raket mogen nabouwen met bouwmateriaal dat ze 

in de klas vinden. Hoe ze dat doen, hangt van de klas af: individueel, per twee, per drie, 

...  

 Eens een raket afgewerkt, kan je er een foto van nemen en bijvoorbeeld op de 

schoolwebsite of klasblog zetten.  

 

Het boek ‘Armstrong, de avontuurlijke reis van een muis naar de Maan’ focust op 
de landing van de eerste mens op de Maan. Op 21 juli 1969 was dit 50 jaar geleden. 
Aanvullend beeldmateriaal vindt u op:  
 www.apolloinrealtime.org 
 www.wechoosethemoon.org 
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Deel 4 

Het astronautenpak van Fritz 
 

 

❶ Doel  
 

Stel je voor dat we op reis willen naar de ruimte. Dan moeten we astronaut worden!  

In deze activiteit gaan de kleuters op zoek naar wat het betekent om astronaut te zijn. We gaan 

op zoek naar wat we nodig hebben om naar de ruimte te gaan en wat we daar ter plekke 

kunnen gebruiken.  

 

 

❷ Fritz, het ruimte – aapje.  
 

 
Dag lieve kinderen, hier ben ik weer! Herinneren jullie zich nog mijn vriendje Ham, die in 
een raket naar de ruimte is gevlogen?  
Wel, ik ben ook al een paar keer naar de ruimte gevlogen. Echt waar! Alleen was ik de 
eerste keer dat ik dat deed, wel geschrokken. Ik dacht dat ik in mijn lievelingskleren naar de 
ruimte mocht. Hebben jullie ook lievelingskleren? Ik ook! Maar ik mocht ze niet aandoen in 
de raket... Weten jullie wat ik moest aandoen? Een heus ruimtepak! Met een helm! Ik moest 
op voorhand ook hard studeren, en heel veel trainen en sporten. Ik zou jullie graag eens 
tonen waar ik naartoe ben geweest...Ik ben al in het ISS geweest. Kennen jullie het ISS? 
Dat is een heel speciaal huisje in de ruimte. In het ISS zweefde ik constant rond. Dat is een 
heerlijk gevoel! Willen jullie het graag eens het ISS zien?   
 

 

 

❸ Activiteiten  
 

 

Het ISS  
 

Doel 
 

Kinderen maken kennis met het ISS, de enige plek waar mensen in de ruimte leven.  

 

Nodig   
 

 Projectiescherm  

 Laptop met Internetverbinding  

 Links naar YouTube vindt u via de pagina van de kleuterkoffer op 

www.armandpien.be/page/kleuterkoffer  

 

 

 

 

http://www.armandpien.be/page/kleuterkoffer
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Doen 
 

 

 Toon het filmpje Paxi on the ISS. Helaas is dit filmpje voorlopig enkel in het Engels 

beschikbaar, maar een Nederlandse vertaling staat gepland.  

 Laat Fritz aan het woord 

 Vraag aan de kinderen wat ze zien. Het ISS is een soort huis dat in de ruimte rond de 

Aarde vliegt. Je kan de kinderen vragen om hun huis te vergelijken met het ISS. De 

verschillen zijn heel erg groot natuurlijk. Vertel hen dat we gaan nadenken hoe mensen in 

het ISS leven.  

 

a. Hoe heten we mensen die in het ISS leven? 

Astronauten 

b. Wat valt op aan astronauten die in het ISS leven? Stappen zij rond net zoals wij? 

Neen, zij zweven. Voor meer info kan u terecht bij de activiteit rond ‘raketten’.  

c. Kan iedereen astronaut zijn?  

Neen, je moet volwassen zijn, gezond zijn, een goede conditie hebben, vlot Russisch 

en Engels kunnen praten, heel hard gestudeerd hebben. 

d. Komen die astronauten dan nooit terug naar hun eigen huis? 

Jawel, meestal blijven ze ongeveer zes maanden in het ISS. Daarna gaan ze terug 

naar huis.  

e. Hoelang duurt het voor astronauten aankomen in het ISS?  

Tussen de zes uren en de twee dagen, omdat het toestel waarin de astronauten 

zitten even moet ‘zoeken’ eer ze het ISS gevonden hebben in de ruimte. Alle 

astronauten zitten in een Soyuz – capsule die gelanceerd wordt vanop een 

Russische Soyuz – raket, al zal dat in de toekomst veranderen: het Amerikaanse 

bedrijf SpaceX bereidt een capsule voor die astronauten naar het ISS zal kunnen 

brengen, zodat Amerika niet langer van Rusland afhankelijk is.  

 

U kan hier andere activiteiten aan koppelen: laat de kinderen hun eigen huis tekenen èn een 

huis in de ruimte.  Laat hen de vergelijking maken.  

 

 

Op reis naar de ruimte  
 

Doel   
 

Kinderen denken na over hoe het leven in de ruimte eruitziet.  

 

Nodig 
 

 Gelamineerde afbeeldingen fiets, auto, trein, vliegtuig, raket. (Als u echte 
speelgoedfiguurtjes in uw klas zou hebben, des te beter!)  

 Doos of koffer 

 Per onderdeel verschillende zaken (zie hieronder)  

 

Om op reis te gaan naar de ruimte hebben astronauten heel wat nodig. Wij beelden ons in dat 

we astronauten zijn die naar het Internationale Ruimtestation gaan reizen. Daarvoor moeten 

we onze koffer pakken.  
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Daarvoor maken we gebruik van een doos met daarin een allerlei zaken waarvan de kinderen 

moeten raden of we die in de ruimte nodig hebben of niet. De zaken in het vet kunnen mee 

naar de ruimte, de andere niet.  

 

1) Vervoer 

 

Foto’s van een fiets, een auto, een trein, een vliegtuig, een raket  

 

We hebben een raket nodig om naar de ruimte te vliegen omdat alleen die snel genoeg kan 

vliegen om ons zo hoog te brengen. Met een vliegtuig kunnen we niet zo hoog vliegen omdat 

de motoren zuurstof nodig hebben om te kunnen werken. In de ruimte is er geen zuurstof: een 

raket is zo gebouwd dat die zijn eigen zuurstof meeneemt. Je kan uitleggen dat zuurstof een 

gas is dat wij nodig hebben om te overleven. (zie latere activiteit raket)  

 

2) Voedingswaren  

 

Een pakje astronautenvoeding, een flesje water, een appel, brood, cornflakes, een koffietas, 

een kommetje, een pakje CapriSun... (zelf verzamelen) 

 

In de ruimte ben je gewichtloos. Voor kleuters volstaat het te zeggen dat alles en iedereen in 

de ruimte zweeft. Dat heeft zo zijn gevolgen: cornflakes zal je er niet kunnen eten, je appel 

zweeft ook weg, een flesje water drinken wordt moeilijk omdat zelfs het water wegzweeft... Om 

dit duidelijk te maken, kan je een filmpje op YouTube tonen: Paxi on the ISS – food in space. 

Het is eenvoudig zelf mee te volgen en uit te leggen aan de kinderen hoe men in de ruimte 

eet. Alle links vindt u via de website van de kleuterkoffer. Het filmpje ‘ISS – water’ kan je 

uitleggen waarom het moeilijk is om water te drinken zonder een rietje. 

 

Om diezelfde reden heeft het weinig zin een koffietas mee te nemen naar de ruimte, maar zal 

je water drinken met een rietje. Dat water zit dan in een zakje, net zoals bij CapriSun.  

 

3) Kledij 

 

Een ruimtepak met helm , een muts, een pamper, een zonnebril (zelf verzamelen), een t-

shirt, een korte en een lange broek, ...  

 

Astronauten reizen met een raket naar de ruimte. In die raket moeten ze een ruimtepak dragen. 

In dat ruimtepak zit een soort pamper omdat de astronauten in de raket niet even naar het 

toilet kunnen. In het ISS zelf mogen ze normale kledij aandoen, zonder de pamper dan, want 

daar hebben ze een toilet. Een zonnebril hebben ze er niet nodig want ze kunnen niet naar 

buiten, behalve in hun speciale ruimtepak. Een muts hebben ze ook niet nodig: hun ruimtepak 

is warm genoeg. Binnen het ISS is de temperatuur constant ongeveer 22°C. We gaan dieper 

in op het nut van een astronautenpak in de volgende activiteit.  

 

4) Hygiëne 

 

toiletpapier, vochtige doekjes, een washandje, shampoo, een tandenborstel, tandpasta, kam 

... (zelf verzamelen) 

 

In het ISS hebben astronauten hun eigen ‘plastuit’, een soort stofzuigerslang die hun urine 

direct wegzuigt. Hun haren wassen doen ze met een speciale shampoo die ze niet hoeven uit 

te spelen. Douchen zoals bij ons kan niet, maar ze kunnen zich wel wassen met een 

washandje dat bevochtigd werd.  Tandenpoetsen gaat ook een beetje anders dan op Aarde: 
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je hebt speciale tandpasta nodig die je kan inslikken, want je kan niets uitspoelen nadat je 

klaar bent met tanden poetsen.  

Elke week mogen astronauten een nieuwe handdoek en waslapje nemen. Je kan op het ISS 

je was niet doen, dus je moet zuinig zijn met handdoeken.  

 

5) Slapen 

 

Pyjama, slaapzak, kussen, slaapbril, oordopjes,... (zelf verzamelen)  

 

Elke astronaut heeft in het ISS zijn eigen slaapzak. Ze hoeven dus zelf geen meer in te pakken. 

Het is een speciale slaapzak die ze kunnen vastgespen aan de wanden, anders zweven ze 

weg. Oordopjes kunnen handig zijn, want er vrij veel lawaai door de ventilatie en andere 

machines. Ook een slaapmuts kan handig zijn. Op de grond kennen wij dag en nacht. We 

kunnen het beste slapen als het nacht is. Maar het ISS draait elk anderhalf uur een keer rond 

de Aarde, dus op anderhalf uur tijd wordt het licht èn donker. Daardoor kunnen sommige 

astronauten niet goed slapen, en is een slaapmasker handig. Op Aarde slapen we op een 

kussen en matras om lekker zacht te liggen. Dat lukt omdat de zwaartekracht ervoor zorgt dat 

dat kussen en die matras blijven liggen. In de ruimte zweeft alles waardoor een kussen en een 

matras weinig zin hebben: die zouden ook wegzweven! Vandaar dat een kussen in de ruimte 

niet nodig is.  

 

 Heel wat kinderen hebben vragen over hoe astronauten slapen, zich wassen, naar het 

toilet gaan, etc... in de ruimte. De Paxi – filmpjes zijn hiervoor zeker op hun plaats!  

 Wenst u graag uitgebreidere educatieve activiteiten? Bezoek dan zeker even deze site: 

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/projecten/reis-door-de-ruimte  

 

 

Astronautentraining  
 

Context  
 

Astronauten in het ISS zweven voortdurend. Dat is even wennen voor hen. Het is ook niet 

zonder gevolgen: hun spierkracht vermindert, hun behendigheid gaat achteruit. Zij moeten in 

de ruimte voortdurend trainen om hun spierkracht op peil te houden.  

Hier zit een mooie activiteit in voor de turnleerkracht.  

 

TRAINING 1  
 

Doel 
 

Kinderen leren dat astronauten in goede fysieke conditie moeten zijn. Zij moeten op de grond 

en in de ruimte voortdurend trainen om hun spieren krachtig te houden.  

 

De oefeningen testen hun ruimtelijk bewustzijn en richtingsgevoel.  

 

Nodig 
 

 Sportveld 

 Kegels  

 

 

 

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/projecten/reis-door-de-ruimte


Pagina 49 

 

 

September 2019 

Doen 

 

 Laat de kinderen als opwarming een paar baantjes lopen 

 Stel de kegels als volgt op:  

 Verdeel het parcours in moeilijke  

 en eenvoudige vormen 

 Laat kinderen op de plaats marcheren 

 Bron: https://www.nasa.gov/tla/activities  

 

 
 

Aanpassingen  
 

 Laat de kinderen bij de start op de grond liggen met het gezicht naar beneden 

 Geef hen een signaal. Op dit signaal moeten de kinderen omhoog springen en tot het 

einde van de baan rennen maar:  

o Zo snel mogelijk 

o Ze mogen geen kegels aanraken, laat staan omstoten 

o Je kan werken met straftijd als ze dat toch doen (vb. 2 seconden)  

o Kinderen oefenen zo hun behendigheid.  

 Je kan de kinderen ook het parcours laten kruipen, per twee laten afleggen, ...  

 

 

 

 

 

 

https://www.nasa.gov/tla/activities
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TRAINING 2 
 

Context  
 

Astronauten moeten spierkracht en coördinatie ontwikkelen. In het ISS kunnen astronauten 

niet lopen zoals op aarde. Ze coördineren hun handen, armen en voeten om van de ene plaats 

naar de andere te kunnen zweven. Sterke spieren en een goede coördinatie zijn dus hard 

nodig! Leg de kinderen uit dat astronaut worden heel lastig is: je moet heel hard studeren, 

maar ook een hele goede conditie hebben en dus heel vaak trainen.  

 

Doel 
 

Kinderen leren dat spierkracht en coördinatie nodig is voor astronauten om zich in het ISS te 

kunnen verplaatsen.  

 

Doen  
 

 Laat de kinderen inbeelden dat de grond een muur is. Laat hen ‘wandlopen’: met de 

handen over de ‘muur’ lopen.  

 Laat hen lopen als een kever. Deze keer moeten de kinderen zich inbeelden dat ze op de 

Maan zijn. Laat hen op de grond liggen en één arm in de lucht steken, samen met het 

tegenoverliggende been. 

 Laat hen op handen en voeten staan. Daarna steken de kinderen één arm in de lucht en 

strekken ze het tegenoverliggende been.  

 U kan andere bilaterale bewegingen met pols, armen en benen uitvinden. 

 

 Baken een afstand van ongeveer 12 meter af. 

 Laat de kinderen kruipen als een been: op handen en voeten, met het gezicht naar de 

vloer.  

 Probeer hen de 12 meter te laten afleggen en laat hen dan twee minuten rusten. Dit kan 

u een aantal keer herhalen.  

 Laat de kinderen zijwaarts lopen als een krab: dit is het omgekeerde van kruipen als een 

beer. Laat hen op de grond zitten met hun armen en handen achter hen. Hun knieën zijn 

dan gebogen, hun voeten staan op de grond. Ze moeten nu zichzelf van de grond omhoog 

duwen en de afstand afleggen.  

 Rust en herhaal zoveel mogelijk.  

 

 

Een ruimtepak voor Fritz  
 

Context  
 

Astronauten die op de Maan rondstappen of in de ruimte rondzweven hebben een ruimtepak 

nodig.  

 

Dat is om verschillende redenen.  

a. In een baan om de Aarde is de beschermende werking van de Aardse atmosfeer weg. In 

de Zon wordt het zeer warm, uit de Zon wordt het ijskoud. Het ruimtepak houdt de 

temperatuur voor de astronaut constant.  

b. Er is geen zuurstof om te ademen in de ruimte of op de Maan. Als de astronauten dorst 

krijgen, kunnen ze drinken via hun ruimtepak. 

c. Het beschermt de astronauten tegen ruimtepuin dat tegen hoge snelheden rondvliegt. 
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d. Het helpt de astronauten die een ruimtewandeling maken om te navigeren met behulp 

van kleine stuurraketjes.  

 

Heel wat kinderen hebben heel wat praktische vragen over een ruimtepak. Bijvoorbeeld: 

 

a. Kunnen astronauten plassen in hun ruimtepak?  

Ja, want ze krijgen een speciale luier voor grote mensen aan! 

b. Hoe blijven astronauten op temperatuur?  

Ze hebben een speciaal pak aan onder hun ruimtepak, waarin buisjes zitten. Door die 

buisjes stroomt water, dat men kan opwarmen of afkoelen.  

c. Kunnen astronauten met andere mensen babbelen in hun ruimtepak?  

Ja, want ze hebben een radiozendertje met een microfoon.  

 

Doen 
 

a. Het ruimtepakje in de koffer even aantrekken en de verschillende functies benoemen.  

b. In de rugzak komen de zuurstofflessen. Ook water zit daarin.  

c. Het vizier van de helm is donker om astronauten te beschermen tegen het felle zonlicht 

en bevat een microfoon om in te spreken. Zo kunnen ze praten met anderen. Astronauten 

moeten helemaal bedekt zijn door het ruimtepak om zo goed mogelijk beschermd te zijn.  

d. Naar http://armandpien.be/page/kleuterkoffer surfen. Bij het tabblad ‘astronautenpak’ 

vindt u een link naar een heel fijn spelletje waarbij de kleuters zelf een astronautenpak 

kunnen aantrekken bij een animatiefiguurtje.  
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Deel 5 

Sterrenhemel  
 

 

❶ Context  
 

Ongetwijfeld hebben kinderen al eens een sterrenhemel gezien en zich afgevraagd wat het is 

dat ze zien.  

 

Ze hebben ondertussen geleerd dat de Zon één van de vele sterren is die er bestaan. In dit 

deel bestuderen we de sterrenhemel van iets dichterbij. Vanuit onze Noordelijke helft van de 

Aarde kunnen we ongeveer 40 (van de 88) sterrenbeelden zien. Sommige daarvan kunnen 

we zelfs een heel jaar door zien en hebben een opvallende vorm (steelpan in de Grote Beer, 

Cassiopeia, Cepheus), anderen (Orion, Stier, Tweelingen) komen en gaan met de seizoenen 

maar zijn niet minder indrukwekkend. We laten de kinderen met een paar van deze 

sterrenbeelden aan de slag gaan.  

 

 

❷ Fritz, het ruimte – aapje  
 

Gebruik de afbeeldingen van de sterrenbeelden uit de koffer voor dit verhaaltje.  Er zijn 

afbeeldingen die enkel sterrenbeeldlijnen tonen, en andere die ook sterrenbeeldkunst tonen.  

 

Dag lieve kinderen, toen ik teruggekomen was van mijn avontuur in de ruimte, keek ik vanuit 

mijn huisje ’s nachts vaak naar de hemel. Weet je wat ik toen allemaal zag? [ kinderen raden]. 

Inderdaad, ik zag heel wat sterretjes, en de Maan, en planeten, en vliegtuigen. Ik vind dat zo 

mooi om ’s avonds naar te kijken! Weet je wat mijn favoriete sterrenbeeld is? Mijn favoriete 

sterrenbeeld is de grote beer. Kennen jullie dit sterrenbeeld? Neen? Kijk hier maar eens naar! 

Herkennen jullie daarin een beer? Ik eigenlijk ook niet... wacht, ik heb nog sterrenbeelden. 

Herkennen jullie hierin figuren? [toon Cepheus: lijkt op een huisje maar is eigenlijk een koning, 

andere voorbeelden in de koffer].  

 

Op de website onder de rubriek ‘sterrenhemel’ vindt u een aantal verhaaltjes die de mythologie 

achter sommige sterrenbeelden verklaren. Deze zijn heel leuk om aan uw kinderen te vertellen! 

U kan daarbij verwijzen naar de echte sterrenbeelden die vanuit ons land allemaal te zien zijn.  

 

 

❸ Doel  
 

De kinderen maken kennis met onze sterrenhemel. Ze leren daarbij iets over de mythologie 

erachter.  
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❹ Activiteiten  
 

Sterrenbeelden tekenen   
 

Nodig 
 

 Gelamineerde afbeeldingen van sterrenbeelden, zonder figuren  

 Indien mogelijk kan u werken met stellarium, een gratis programma om de hemel 

weer te geven.     U kan dit downloaden via www.stellarium.org of vanop de website 

van de kleuterkoffer.  

 Zwart papier  

 Witte kleurpotloden, wit krijt, witte stiften, witte wasco, ...: zolang het maar wit is.  

 Prikpennen (voor elk kind één)  

 

Doen 
 

a. Vraag de kinderen wie ’s avonds al eens naar de sterren buiten heeft gekeken.  

b. Vertel hen dat mensen dat al duizenden jaren doen en dat zij vroeger dachten 

verschillende figuren in de sterren te kunnen zien.  

c. Toon hen een afbeelding van bijvoorbeeld Orion (zie afbeeldingen). Herkennen zij hier 

iets in?  

d. Toon hen daarna nogmaals Orion, maar deze keer met de kunstfoto erbij. Leg hen uit dat 

Orion genoemd is naar een jager.  

e. U kan hetzelfde gerust proberen met de Grote Beer, de draak of een ander sterrenbeeld 

die u in de koffer terugvindt.  

f. Vinden ze dat de figuren van de sterrenbeelden lijken op de sterrenbeelden in de hemel?  

g. Vertel hen dat er zo 88 sterrenbeelden bestaan. We kunnen die niet allemaal bij ons zien. 

Sommige sterrenbeelden kunnen we het hele jaar door zien (Grote Beer, kleine Beer, 

Cassiopeia, Cepheus, Draak), anderen verschijnen en verdwijnen op het ritme van de 

seizoenen, anderen zijn nooit zichtbaar bij ons maar enkel in het Zuidelijk halfrond.  

h. Geef elk kind een zwart blad en een prikpen.  

i. Geef hen een sjabloon van een sterrenbeeld. 

j. Laat hen de vorm van het sterrenbeeld uitprikken in het zwarte blad.  

k. Laat hen daarna de sterren met elkaar verbinden door een witte pen, kleurstift, wasco, 

krijtstift, ...  

l. Zo hebben alle kinderen hun eigen sterrenbeeld gemaakt.  

m. U kan nog een stap verder gaan en de sterren op hun zwart blad extra uitprikken. Als u 

deze afbeeldingen dan kleeft tegen een raam dat beschenen wordt door de Zon , krijgt u 

vanzelf een sterrenhemel.  Of: u kan het blad in een cilindervorm draaien en er een 

theelichtje van maken.  

 

 

Sterrenbeelden verbinden: kaartspelletje   
 

In de koffer vindt u twee sets kaartspelletjes.  

Bij de ene set vindt u sterrenbeelden met alleen lijnen en sterren.  

Bij de andere vindt u de sterrenbeelden met de kunst.  

http://www.stellarium.org/
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Bedoeling is dat de kinderen de kaartjes proberen linken aan de overeenkomstige kaartjes met 

de kunst erbij.  
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