Sanne en Chris raken water kwijt
15 minuten later

Als we eerst dit water koken,
kan de spaghetti erbij.
Nog heel even wachten.

Mam, we zijn heel
veel water kwijt!

Ik pak even
de telefoon.

Hoe kan dat
nou weer?

Als je water kookt, verdampt
het en wordt het onderdeel van
de lucht. Zien jullie de bubbels?
Die bubbels zijn verdampt water.

O, NEE!

We hebben te lang
gewacht en nu is veel
water al in waterdamp
veranderd.

Volgende keer
beter opletten!

PUZZEL
Het zwetende blikje
Wat heb je nodig?
Leeg blikje, zonder etiket
IJsblokjes
Ecoline of voedingskleurstof
Water
Wat moet je doen?
Vul het blikje met ijsklontjes.
Voeg vijf druppels kleurstof toe.
Vul het blikje verder met water.
Laat het blikje vijf minuten op
tafel staan.
Wat zie je aan de buitenkant
van het blikje?
Wil je weten wat er gebeurt?
Kijk dan op www.c3.nl/kids onder
Proefjes.

Hieronder staan negen woorden. Vul in de vakjes die
er achter staan het tegenovergestelde woord in.
In de rode druppels lees je van boven naar beneden
de oplossing.
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Wist
je dat mensen en
dieren voor 55 tot 80
procent uit water bestaan?
Daarom moet je elke dag
genoeg drinken, anders
droog je uit.
wist
ik al..

Stuur je oplossing met je naam, adres en leeftijd naar info@c3.nl.
Alle goede oplossingen maken kans op een kwartetspel.

Weetje
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Wist je dat 97 procent van al het water op aarde zoutwater is?
Maar drie procent is zoetwater en alleen zoetwater kan je drinken.
Van al het zoetwater is 2/3 bevroren in gletsjers of poolijs. Omdat er zo
weinig zoetwater op aarde is, moeten we er heel zuinig mee zijn.
Zet bijvoorbeeld de kraan uit terwijl je je tanden poetst!

