Programma Startweek VSO schooljaar 2012-2013

In de Startweek werken de VSO-leerlingen met Bamboe!

Dinsdag 21 augustus
08.30– 11.00 uur

Ontvangst in je eigen groep door de mentoren.
Inleveren bij de groepsmentor: eigen bijdrage van € 25,in enveloppe met je naam erop.

11.00 – 12.00 uur

Prijsuitreiking winnende plantje!

12.00 – 13.00 uur

Lunchpauze (zelf een lunch en drinken meenemen)

13.00 – 15.00 uur

Kennismaken met onbekende sporten

Woensdag 22 augustus
09.0 – 12.30 uur

Knutselen met bamboe
Workshops:





Koken met bamboe
Windgong maken
Hengels maken
Breien met bamboe

Donderdag 23 augustus
08.30 uur
Leerlingen gaan naar hun mentorklas en krijgen uitleg over de
Bamboebus. www.bamboebus.nl
09.00 – 10.00 uur
Werken in groepen aan de Bamboe Piramide
10.00 – 10.30 uur
Pauze
10.30 – 12.00 uur
Verder werken aan de Bamboe Piramide
12.00 – 12.45 uur
Lunchpauze (zelf een lunch en drinken meenemen)
12.45 - 15.00 uur
De grote Piramide wordt buiten opgebouwd

De eigen bijdrage voor de Startweek is € 25,- per leerling.
Leerlingen met een Ooievaarspas zijn vrijgesteld van betaling.
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15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.15 uur

Pauze
Afbraak Piramide

16.15 – 18.00 uur

Rusten, opmaken voor het feest.

18.00 uur
19.00 uur

Gezamenlijke maaltijd.

21.00 uur

Einde feest, de leerlingen worden opgehaald door de
ouders/verzorgers.

Vrijdag 23 augustus
Margedag, de leerlingen zijn vrij!

Bamboofacts
Bamboe is de snelst groeiende plant op aarde. Deze behoort tot de familie van de grassen en is wintergroen. De
stengels bestaan uit dichte vezels, zijn hol en worden onderbroken door knopen waaraan zich de bladeren hechten.
De reuzenbamboe kan tot 40 meter hoog worden. De snelst groeiende bamboe heeft groeisnelheden van één meter
per dag.
Bamboe is zeer belangrijk voor de balans tussen zuurstof en koolstofdioxide in de atmosfeer. Bamboe produceert
35% meer zuurstof dan een gemiddelde boom. Bamboe is daarom een geweldig middel bij de bestrijding van de
opwarming van de aarde.
Bij de groei zijn geen insecticiden, pesticiden of kunstmest nodig. Bamboe is daarom zeer geschikt voor
milieuvriendelijke kleding (van bamboekatoen).
Bamboe wordt ook gebruikt voor allerhande meer bekende toepassingen:

bouwmateriaal voor huizen, bruggen, meubels en daken

muziekinstrumenten (panfluit of bamboefluit)

vishengels

wapens (de shoguns en samurai gebruikten bamboe om scherpe pijlen en speren te maken)
Het meest bekende dier dat leeft van bamboescheuten is de pandabeer.
De jonge bamboescheuten zijn echter ook voor de mens lekker. De malse scheuten worden veel gebruikt in de
Aziatische keuken.

De eigen bijdrage voor de Startweek is € 25,- per leerling.
Leerlingen met een Ooievaarspas zijn vrijgesteld van betaling.

