
 Omdat de experimenten in het werkstuk over 
 water en vuur van Merel en Gloria en de 
 lavalamp van Ariana  zoveel succes hadden, 
 sloegen we aan het experimenteren. 
 De verslagen hiervan lees je in deze 
 eksterster! 

 experiment met de ballon en de fles 

 Neveen  en Ariana deden samen een 
 experiment 
 De spullen die we nodig hadden 
 waren: 2 kommen, één met warm 
 water en de andere met koud water en 
 een fles. We ze�en een ballon op de 
 fles. 
 De bedoeling was dat de ballon vanzelf 
 opblies. 
 Het was gelukt. Toen we de fles in het 
 warme water ze�en, blies de ballon 
 zichzelf op. In het koude water zakte 
 hij in elkaar. Dit komt doordat de 
 warmte in de fles ging en de lucht 
 werd warmer. Warme lucht hee� meer 
 plaats nodig. 

 Neveen en Ariana 



 Miniwaterzuiveringsta�on 

 Wij maakten een mini waterzuivering sta�on. 
 We gingen eerst naar buiten om onze 
 ‘ingrediënten’ te verzamelen. Daarna knipten 
 we een fles in twee. We stopten wa�en in de 
 fles en dan zand en stenen. Onze filter was 
 toen klaar. Hij werkte maar de bacteriën en 
 de kleurstof waren er nog niet uit. We willen 
 het nog eens proberen maar dan ook met 
 ac�eve kool. 

 Warre en Senne 

 Experiment 

 Maandag zocht iedereen een experiment en 
 donderdag voerden we het uit. In ons 
 experiment was het de bedoeling om 
 kaarsjes te doven met co². Wat hadden we 
 nodig; twee glaasjes,  een beetje azijn, een 
 eetlepel bakpoeder en een paar kaarsjes. We 
 namen de lepel met bakpoeder en we deden 
 het in een glaasje. Dan goten we de azijn 
 erbij en we mengden het. Dan goten we het 
 mengsel net niet in het andere glaasje. Het 
 lege glaasje goten we over de kaarsjes. Het 
 was de bedoeling dat de kaarsjes uit gingen. 
 In dit glaasje zat C0²gas. Dit gas zou de 
 kaarsjes doven. Bij ons is het helaas niet 
 gelukt. Jammer! 
 We deden het opnieuw. We goten azijn in 
 een fles en deden bakpoeder in een ballon. 
 De ballon trokken we over de fles. Het 

 bakpoeder viel dan in de fles en reageerde 
 met de azijn. De ballon zwol vanzelf op. 

 Anna en Elias 

 mislukt 

 We deden een experiment. Het 
 experiment was mislukt. 
 We hadden nodig: 
 -water 
 -2 glazen 
 -touwtje 
 Het was de bedoeling dat we water in 
 een glas goten. 
 We deden het touwtje van het ene 
 glas naar het andere 
 glas. Het water moest langs het 

 touwtje naar beneden stromen. Het was 
 mislukt. Het water liep gewoon naar beneden 
 en wou onze kabelbaan niet gebruiken. 

 Jef en Merel 



 Draaikolk 

 We hadden twee flessen nodig 
 met water in. Verder ook een bak 
 waarin we de flessen konden 
 leeggieten. 
 We draaiden de flessen om maar 
 zorgden dat onze handen 
 eronder zaten. Daardoor liepen 
 ze nog niet leeg. Eén fles 
 draaiden we rond. Dan deden we 
 onze handen ervan onder. De 
 ene fles liep veel sneller leeg dan 
 de andere. Welke fles denk je? 

 Gloria en Eljin. 

 Cola en Mentos! 

 We deden een experiment met 
 Cola en Mentos. 
 We deden Mentos in de Colafles. 
 De Mentos zou moeten oplossen. Alle 
 gas zou dan uit de cola vrijkomen 
 waardoor je een fontein van Cola krijgt. 
 Toen we het tes�en, was er een 
 probleem. Onze fontein spoot niet zo 
 goed. Hadden we een kleiner gaatje 
 gemaakt in de dop, dan zou de fontein 
 hoger spuiten. 
 Als je het ook wilt proberen doe het dan 
 met cola zero. 
 We zagen op een filmpjes dat dit beter 
 zou werken. 

 Abe en Oona 



 EXPERIMENT 

 Wij deden ons experiment over kine�c sand. 
 We hadden zand , water, maizena en 
 wasmiddel nodig. 
 Normaal gezien zou dat dan een leuk effect 
 hebben. 
 Maar Tije deed er veel te veel water in 
 waardoor het een slappe brei werd. 
 Het komt ook omdat er in het recept niet 
 goed beschreven stond hoeveel we van alles 
 nodig hadden. Ons experiment was een 
 walgelijke flop! 

 Marlies en Tije 



 De verdwenen eierschaal 

 Wij deden een ei in azijn. 
 We lieten het 12u (ongeveer) in het glas 
 staan. Wat gebeurde er? 
 De kalkschaal los�e op door het zuur van de 
 azijn. We kregen een windei, een ei zonder 
 kalkschaal maar wel nog stevig. Toen Joost 
 nog een restje kalk eraf wilde halen, scheurde 
 het ei. Toen hee� Joost een nieuw ei in de 
 azijn gedaan. Toen zat het DRIE dagen in de 
 azijn. Het was gelukt! Met dat ei deed Joost 
 nog een paar 
 experimenten. Hij ze�e een 
 brandende kaars in een 
 brede fles en ze�e het ei 
 erop. Doordat de lucht 
 door de kaars gebruikt 
 werd en verdween, zakte 
 het ei er voor een deel in. 
 Aaron en Sam waren mega 
 bang dat  het ei ging 
 ontploffen…, maar dat 
 deed het niet. Het was 
 mega tof! 

 Sam en Aaron 

 We deden ook nog andere ei-xperimenten: 

 Ei gooien in gras, het breekt niet… 
 Ei drukken met 1 hand, oersterk… 
 Op eieren staan, het kan! 



 Eierstaan, eierduwen en 
 ski�lekleurstoffen… 



 Neushoorninsect 

 Hélène had een larve van een 
 neushoornkever mee. Hélène zei: “Ze kunnen 
 niet tegen koude want hij zat in compost van 
 40 °C.” 
 We leerden over insecten eten. We keken 
 naar een filmpje van het Klokhuis. 
 Sommige insecten kan je niet eten, maar 
 andere wel. 
 Sommige waren keivies maar sommige 
 kinderen vinden ze niet zo vies. 
 In het filmpje vertelde men dat insecten het 
 eten van de toekomst is, want, er komen 
 steeds meer mensen en om insecten te 
 kweken voor die mensen heb je minder 
 ruimte nodig dan voor koeien en varken. 

 Morgane en Sudenaz 

 We hadden heel wat kringen, over 
 notenkrakers, Van Gogh, gedichten, s�kstof, 
 de ezelstoet, de (valse) roos van Jericho, 
 badmintonrake�en, dumb ways to die en 
 gedichtenkringen, een werkstuk over 
 Pokémon, … 

 Eljin was ook jarig! Hij trakteerde in het nest! 
 Bedankt kerel! 



 We trokken ook met het Eekhoornnest naar 
 een vijver om er beestjes op te vissen! 
 We hadden pech met de beestjes (weinig), 
 met de regen (teveel) en geluk met de 
 kleuters (geen zwemmende!). 

 Na de vakan�e zijn er 2 
 klasweken! 




