KIJKWIJZER
BIJSCHOLING
BEELD
Onderwerp: omdat het leuk is!

Inspireert, stimuleert en jij creëert!

Wetenschapsexperiment

Voorzie een bak waarin je bakpoeder of bicarbonaat in doet. In een bakje waar je ijsblokjes in
maakt, doe je wat ecolint met azijn gemengd.
Laat de kinderen met een druppelteller, druppel laten vallen op het bakpoeder om dan te kijken
wat er gebeurd!
Je kan dit ook doen individueel, een zandvorm vullen met bakpoeder om dan azijn toe te
voegen. Zet het dan wel op een bord of handdoek, eens als het begint te stijgen.

Goop of bizar slijm
Maiszetmeel (2) en water (1) heb je nodig om dit bizar slijm te maken. Met kleine beetjes water
toe te voegen aan de maïzena tot dat het een vloeibare substantie krijgt. Je kan er een kleur
aan toevoegen zoals groen om het helemaal af te maken!
Je voelt wanneer je slijm goed is, het voelt aan alsof het niet aan je vingers blijft plakken. Je
kan op het slijm kloppen met je vuist zonder dat je in het slijm kan, maar doe je het langzaam
dan gaat je hand er wel door.
Wanneer je het slijm laat staan, zal de maiszetmeel zakken naar de bodem. Je kan het dan
opnieuw laten mengen.
Je kan het slijm ook in een ballon gieten om er kneedballen van te maken. Ook hier krijg je een
harde structuur als je het laat liggen, maar kan je het helemaal terug tot een zachte brij
kneden.
Kneedbal
Neem een pamper en giet er een glas water in. Open de pamper en haal de vulling van de
pamper eruit. Dit wordt een zacht gelly stof. Snijd de top van een plastieken fles en breng
hierop een ballon. Duw de vulling in de ballon tot je gewenste dikte. Knoop vast. Blijft altijd
zacht!

Snoepjes deeg

200 g bloemsuiker, 1 theelepel smaak zoals citroen of pepermunt, 1 theelepel glycerine, 2
lepels water.
Meng alles met elkaar, je moet goed kneden met je handen om de crumble aan elkaar te laten
kleven. Indien het niet lukt, voeg dan zeer kleine beetjes (druppeltjes) water toe.
Rol een worst en verdeel die in gelijke stukjes. Laat de kinderen er bolletjes van rollen en
platduwen. Ze kunnen met een vingerstempel een afdruk erin maken.
Laat de snoepjes drogen op bakpapier.
Let er op dat ze niet vochtig worden of in de zon liggen, dan smelten en plakken ze terug!

Brooddeeg

500 g bloem, 7 g gedroogde gist, 1 theelepel zout, 300 ml warm water, 1 lepel olie
Meng alles in een kom gedurende vijf minuten. Bakken doe je in de oven op 220° gedurende 10’
voor kleine broodjes, 25’ voor een heel brood.
Havermoutkoekjes 2 x
Plet een banaan met een vork tot een papje, voeg hier 35 g havermout aan toe totdat het een
droger deeg wordt. Je kan er chocolade of nootjes aan toevoegen. Verdeel over de bakplaat, 15
min op 175°.
100g havermout, 50g bloem, 1 ei, 60 g boter, 80 g suiker, ook hier kan je banaan, chocolade of
nootjes aan toevoegen. Bak 18 min op 160°.
Kalk verf
Rasp krijt en meng het met een beetje water, zo krijg je kalkverf. Zo kunnen de kleuters met
dikke penselen op de speelplaats schilderen.

