Sanne en Chris zijn spionnen!
Wat gaan
we doen?

Zullen we spionnetje spelen?
Ik ga mama bespioneren.
Dan laat ik jou weten wat zij
aan het doen is.

Maar hoe laat jij
mij dat weten?

Ik laat een briefje met
onzichtbare inkt achter
op een geheime plek.

Ik ben benieuwd of Sanne weet
wat ze moet doen om de boodschap
zichtbaar te maken.

Onzichtbare
inkt

Wist je dat
geheimschrift met
een moeilijke naam
cryptografie heet?
Cryptografie komt uit het
Oudgrieks en betekent
‘verborgen schrijven’.
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Mam, ik heb zo'n trek in
rodekool. Mag ik dan het
sap voor een proefje?

Ook zonder on
zichtbare inkt
kun je een geh
eime boodsch
ap
sturen. Namelijk
met een
afgesproken co
de. Hieronder
staan twee wo
orden in code.
Vind de code en
versleutel dan
het woord ‘geh
eimschrift’ met
behulp van die
code.
Spion = tojpm
Code = dpcf

Onzichtba
re
inkt

Wist je dat
de eerste
Romeinse
keizer
Caesar al
geheime
codes
gebruikte?

Wist je
dat ons dna
via een code wordt
aangemaakt?

Wat moet je doen?
1 Doe een theelepel bakpoeder in een schaaltje.
2 Doe een half kopje water
erbij en roer goed met een
theelepel.
3 Doop je penseel in de
oplossing en schrijf op het
papier je boodschap. Wacht
tot het papier droog is.
4 Doe drie eetlepels van
het rodekoolsap in de plantenspuit.
5 Doe een kopje water erbij in
de plantenspuit.
6 Spuit het rodekoolsap
op het papier en kijk wat er
gebeurt.
Wil je weten wat er gebeurt
of hoe je rodekoolsap maakt?
Kijk dan op www.C3.nl/kids
onder Proefjes.

Oplossing puzzel: hfifjntdisjgu

Wel, verwarmen heeft niet geholpen.
Ik heb wel eens gelezen over
rodekoolsap, dat met een zure
oplossing rood kleurt en met een
zeepachtige oplossing groen!
Dat ga ik nu proberen.

Wat heb je nodig?
1 Zakje bakpoeder
2 Schaaltje
Onzichtbare
3 Kopje
4 Theelepel inkt
5 Penseel
6 Vel stevig wit papier
7 Eetlepel
8 Rodekoolsap
9 Plantenspuit

