
Op 12 april is het De Internationale Dag van de Ruimtevaart. Op deze dag in

het jaar 1961 lanceerde de toenmalige Sovjet Unie de allereerste bemande

ruimtevlucht. De Russische Kosmonaut Yuri Gagarin werd daarmee de eerste

man in de ruimte. In zijn ruimteschip de Vostok 1 vloog hij een compleet

rondje om de aarde. De eerste vrouw in de ruimte volgde al in 1967. Dit was

de Russische Kosmonaute Valentina Tereshkova die met het ruimteschip de

Vostok 6 drie hele dagen in de ruimte verbleef. Inmiddels heeft de race in de

ruimte zich verplaatst naar het vinden van een bewoonbaar alternatief voor

onze aarde. Ook de eigenzinnige uitvinder Edo Musk mengt zich in deze strijd,

maar het wil nog niet echt vlotten met zijn raket, dus schakelt hij de hulp

van de BiebBouwers in!

Bouw Een ruimtevaartschip (april 2021)

Jullie Opdracht

Bouw een raket of ruimteschip waarmee Edo Musk meerdere jaren door de
ruimte kan reizen zonder zich te vervelen. Vergeet niet dat hĳ bouwmaterialen,
planten en dieren moet meenemen om een nieuwe beschaving op te bouwen
wanneer hĳ een geschikte planeet gevonden heeft.

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Leen bĳ de Bieb:
Govert Schilling - Hadden de
Grieken al Raketten?

Bekĳk Het Klokhuis:
Aflevering: de ruimtecapsule

Hadden de Grieken al Raketten

‘Hadden de Grieken al Raketten’ is een informatief
boek over de geschiedenis (en de toekomst) van de
ruimtevaart, geschreven door Govert Schilling en
geïllustreerd door Tjarko van der Pol. Je kan het boek
al lezen als je zeven jaar bent maar het is door het
superinteressante onderwerp en de mooie tekeningen
(die we trouwens ook in deze instructie gebruiken) ook
nog steeds erg leuk wanneer je wat ouder bent (of heel
veel ouder bent).

Govert Schilling laat in zĳn boek zien hoe uitvindingen
van de oude Grieken en fantastische hersenspinsels
van 19de eeuwse science fiction schrĳvers hebben
bĳgedragen aan de ontwikkeling van de ruimtevaart
zoals wĳ die nu kennen. Maar dit is nog niet alles! Hĳ
geeft ons ook een kĳkje in de toekomst. Wonen we
straks op Mars? Of op een andere planeet die nog
ontdekt moet worden? Gek genoeg is er over onze
visionair Edo Musk helemaal niets te vinden in dit boek...

https://youtu.be/8mwr1lOygGc
https://youtu.be/b4b4oBFb1aA
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.425848019.html/hadden-de-grieken-al-raketten-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.425848019.html/hadden-de-grieken-al-raketten-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.425848019.html/hadden-de-grieken-al-raketten-/
https://www.npostart.nl/het-klokhuis/03-01-2020/VPWON_1301786
https://www.npostart.nl/het-klokhuis/03-01-2020/VPWON_1301786


Inspiratie: Space Academy
van André Kuĳpers

Nederlanders in de Ruimte

In 1985 ging de wetenschapper Wubbo Ockels als eerste Nederlander de ruimte in.
Als bemanningslid van het ruimteveer de Challenger was hĳ verantwoordelĳk voor het
uitvoeren van meer dan zeventig experimenten aan boord. Hĳ verbleef zeven dagen in
de ruimte. In 2004 mag de arts André Kuĳper als onderzoeker mee met een Russische
Sojoez-raket richting het International Space Station (ISS). In 2011 vertrekt hĳ voor een
tweede keer naar het ISS. Dit keer verblĳft hĳ maar liefst zes hele maanden op het
ruimtestation.

Ik ga op ruimtereis en neem mee?

Allemaal leuk en aardig maar wat moet er dan allemaal
in een ruimteschip komen? Natuurlĳk moet zo’n
ruimteschip bestuurd worden. Dit gebeurt vanuit
een cockpit. Vanuit de cockpit kan Edo ook
contact onderhouden met het thuisfront.
Zo’n cockpit kan uiteindelĳk ook
als landingsraket dienen.

Maar eerst zal het oppervlakte
van een nieuwe bewoonbare planeet onderzocht
worden met een drone of buggy. Een
onderhoudsgarage voor deze voertuigen is dus
noodzakelĳk. En om een nieuwe beschaving op te
bouwen neemt Edo materialen, dieren en planten mee.
Een opslag, een stal en plantenkwekerĳ moeten dus
allemaal een plekje in jouw ruimtevaartschip krĳgen.

Aan de slag

Nu je je met behulp van Govert Schilling hebt kunnen verdiepen in de ruimtevaart heb
je vast op een rĳtje wat je allemaal nodig hebt om een ruimteschip te bouwen waarmee
Edo Musk op zoek kan gaan naar die Aarde 2.0. Het zou extra mooi zĳn als je een
manier bedenkt waarop jouw ruimteschip ook echt kan vliegen in Minecraft. En vergeet
niet dat ook in de ruimte één Minecraft-blokje ongeveer 1 x 1 x 1 meter is.

Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe
Minecraft challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten hebben altĳd een link met
erfgoed of met jeugdliteratuur en zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in de leeftĳd
van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en Zuid-Holland. Natuurlĳk vinden wĳ het leuk
wanneer bouwers uit andere provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ
dingen alleen niet mee voor de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de
website van Probiblio.

https://www.spaceacademy.nl/spreekbeurt/ 
https://www.spaceacademy.nl/spreekbeurt/ 
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=sjakie%20&d=dcterms:creator|Dahl%2C+Roald
https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers

