
Pharos activiteit Utrecht/
Gooi- en Eemland 

Techniek workshop 
Ballonauto: 
Kinderen van 4 t/m 7 jaar 
Zondag 19 maart 2017 
10:30 - 13:00 uur 
Min 6, max 15 deelnemers 
Techniek workshop 
Bedlampje: 
Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
Zondag 19 maart 2017 
13:30 - 16:00 uur 
Min 6, max 15 deelnemers 
Kennismaking/bijkletsen: 
Ouders 
zondag 19 maart 2017 
10:30 - 16:00 uur 
Consumpties voor eigen rekening (m.u.v. 
thee/oploskoffie/limonade/koekjes) 

Waar 
Griftsteede bij Griftpark 
Van Swindenstraat 129 
3514 XR Utrecht 
http://www.utrechtnatuurlijk.nl/
locaties/griftsteede  
Leden Pharos € 10 per kind 
Niet leden € 20 per kind 
Aanmelden 
vóór 12 maart 2017 
ovv naam, lid nummer, regio, 
leeftijd, mobiel tel. 
VOL = VOL 
utrecht-gooi-
eemland@pharosnl.nl  

Techniek workshop 
met de techniek-juf 

Saskia de Boer werkt veel met 
kinderen en techniek. Ze gaat 
naar basisscholen, BSO's, bij 
kinderen op bezoek in 
ziekenhuizen, instellingen en 
verjaardagen. 

Ballonauto 
Met deze ballonauto ga je spelen 
met lucht. De kracht van lucht 
wordt zo zichtbaar en gaat 
omgezet worden in beweging. 
Het is een constructie die je zelf 
in elkaar kan zetten. Wanneer 
alle auto’s klaar zijn, gaan wij op 
voor de race! Laat maar zien 
hoever jouw auto kan gaan. En 
hoe mooi je de auto kan 
opsieren. Materialen: karton, 
houtjes, ballon, lijm, asjes 
wielen. 

Bedlampje 
In dit werkstuk ga je dingen doen 
met elektriciteit en je gaat 
figuurzagen. Wat wil jij naast je 
bed hebben? Eerst ga je een 
eigen ontwerp bedenken en 
tekenen. Dan mag je jouw 
ontwerp figuurzagen en verven. 
Tenslotte leer je om een 
stroomkring aan de achterkant te 
maken. Als je dat wilt met een 
schakelaar. Materialen: hout, 
houtlijm, stroomdraad, lampje, 
fitting, batterij, clip, paperclip en 
verf. 

Kennismaken/bijkletsen 
Ouders 

Terwijl de kinderen lekker met 
techniek bezig zijn, kunnen de 
ouders onder het genot van een 
kopje koffie of thee kennismaken 
en bijkletsen met andere ouders, 
die ook hoogbegaafde kinderen 
hebben. 

Dat is erg fijn. De dingen, waar je 
tegenaan loopt, zijn heel 
herkenbaar. Je verhaal doen bij 
iemand, zonder dat je je in hoeft 
te houden, je hoeft te 
verontschuldigen of bang hoeft te 
zijn voor onbegrip, is heel 
bevrijdend. 
En met een beetje mazzel 
ontvang je tips van andere 
ervaringsdeskundigen waar je 
iets mee kunt. Je zult merken dat 
de tijd zo voorbij is. 
Er zal ook iemand van Pharos 
Utrecht/Gooi- en Eemland zijn 
aan wie je vragen kunt stellen. 
Wachtende broertjes of zusjes 
kunnen lekker spelen in het 
Griftpark.

Techniek workshop voor kinderen 
 met de techniek-juf Saskia de Boer 

& kennismaking voor ouders
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