Kijk een schoenindruk! Als we
weten van wie die schoen is,
vinden we Stampertje weer terug!

Kijk Chris Stampertje is
weg! Wie heeft dat nou
gedaan?

En nu wachten tot het hard
is. Dan gaan we de gipsen
schoenzool vergelijken
met alle schoenen in huis.

Die van pappa is het
niet zo te zien. En die
van m’n zus Pauline?

Die is het!

Pauline
heeft het
gedaan!

Maar hoe
doen we dat?

Met gips!

Ik had Stampertje mee
naar school genomen
voor mijn spreekbeurt!

Hieronder zie je 10 verschillende
gipsen schoenindrukken en
10 schoenen. Aan alle schoenen
hangt een kaartje. Op het kaartje
staat een letter. Als je de schoenen
naast de gipsen schoenindrukken
zet, lees je van boven naar
beneden op de kaartjes een woord.
Dat woord is de oplossing!
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Oh gelukkig
Stampertje is
weer terug!

Proefje

V

Wat heb
je nodig?

I

Gips
Water
Emmer
Draadje (20 cm)
Wat moet je doen?
Zoek een geschikte plaats om voetindrukken te maken. Het natte
stuk zand op het strand werkt het beste! Druk je voeten in de grond.
Ongeveer 5 cm diep. Bereid het gips zoals staat aangegeven op de verpakking.
Giet het gips in de voetindrukken. Druk de uiteinden van het draadje in het natte gips.
Laat het gips een half uur hard worden. Graaf het gips voorzichtig uit.
Veeg voorzichtig de restjes aarde van het gips. Laat je gipsen voet nog een
uur uitharden. Hang je gipsen voet aan de muur.
Wil je weten wat er gebeurt? Surf dan naar www.c3.nl/kids en kijk onder proefjes.

O

R
K

Weetje 2

Wist je dat schoolbordkrijt ook van
gips wordt
gemaakt?
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Wist je dat gips gemengd
met water warm wordt?
Als je gips nat maakt,
komt er energie vrij.
Je kunt dat merken, doordat het gips warm wordt.
Droog gipspoeder heet
ook wel calciumsulfaat.
Als het gips nat wordt
trekt het water in het
calciumsulfaat en wordt
het gips hard. Dit is een
chemische reactie.
Hard gips heet daarom
calciumsulfaatdihydraat.
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Stuur de oplossing met je naam,
adres en leeftijd naar
expeditionchemistry@c3.nl
Alle inzendingen met de juiste
oplossing maken kans op een
kwartetspel.

