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week 8/9 – 17 februari 2020 – tekst blokles niveau AA-Alfa 

Op weg naar de zon 
 
De Solar Orbiter vertrok op 10 februari naar de zon. 1 
De Solar Orbiter is een ruimtesonde.  2 
Deze gaat de zon onderzoeken. 3 
 
De zon en de aarde 4 
De zon staat ver weg van de aarde.  5 
Toch kun je de zon hier zien. 6 
De zon is heel belangrijk voor de aarde. 7 
Want door de zon is het licht op aarde. 8 
Ook zorgt hij voor warmte op aarde. 9 
Maar de zon doet nog veel meer. 10 
Wat precies? 11 
Dat gaat de Solar Orbiter onderzoeken.  12 
 
De zon 13 
De zon is een grote ster.  14 
Hij lijkt op een grote vuurbal. 15 
En hij zweeft in de ruimte.  16 
Om de zon draaien de planeten.  17 
De aarde is een van die planeten.  18 
Er draaien nog acht andere planeten om de zon.  19 
 
De reis naar de zon 20 
De Solar Orbiter is op weg naar de zon. 21 
Over twee jaar is hij bij de zon.  22 
Daarna blijft hij rond de zon draaien.  23 
Er zijn geen mensen aan boord van de ruimtesonde.  24 
Maar wel veel apparaten. 25 
Zo zijn er camera’s die foto’s gaan maken. 26 
Foto’s van alle kanten van de zon. 27 
Want de onderzoekers willen meer weten over de zon. + 28 
 
Zeven jaar  29 
De reis van de Solar Orbiter duurt zeven jaar.  30 
Onderzoekers willen de zon beter begrijpen.  31 
Daarom gaan ze zeven jaar lang de zon goed onderzoeken.   32 
Hopelijk weten we over zeven jaar meer over de zon!  33 

Bron: rtlnieuws.nl, nos.nl, wikipedia.nl 

 

 

De Solar Orbiter is een ruimtesonde.  

de ruimtesonde = een vaartuig dat door de ruimte vliegt. Er zitten geen mensen in.  

 

De zon lijkt op een 
grote vuurbal 


