
Papa, mag ik de piek 
in de boom doen? Ik zal je optillen.  

Wat doen we nu? 
De piek is 
nog heel!  

Kunnen we niet zelf 
versieringen maken?

Is het zo goed?

Ontwikkeling
Kitty Jansen-Ligthelm

Begeleiding
Florien de Brouwer, Stichting C3

Vormgeving
Marc de Boer, Ori Ginale

Vul in iedere rij, iedere kolom 
en ieder dik omlijnd gebied 
alle letters van het woord 
WINTER één keer in. 

Wist je dat het in Australië heel warm 

is in december? De Kerstman zou in 

zijn warme pak al snel zweten. 

Hij draagt er daarom een zwembroek 

en reist soms op waterski's.
Welke kaars 

brandt langer, 
een rode

of een 
groene
kaars? R
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oord raadsel: G
een van beide, ze branden beide korter.

Wat heb je nodig?
Let op: Het kan 2 dagen duren 
voordat je iets moois hebt.
Epijpenrager / chenilledraad
Epotlood
Etouwtje
Ehoog glas
Ewater
Etheelepel
Evoedingskleurstof
Ezuiveringszout  
(verkrijgbaar bij de drogist)

Wat moet je doen?
1) Maak een leuke kerstvorm 
van je pijpenrager, bijvoorbeeld 
een ster, een klok of een kerstboom. 
2) Maak de vorm met het touwtje 
vast aan het potlood. Leg het 
potlood op het glas, je vorm mag 
de bodem of rand van het glas 
nu niet raken. Haal je vorm uit 
het glas.
3) Laat een volwassene water 
koken en het glas vullen. 
4) Voeg aan het glas 4 druppels 
voedingskleurstof toe.
5) Voeg aan het glas 1 theelepel 
zuiveringszout toe. Wacht tot het 
uitgebruist is. Herhaal het 
toevoegen van zuiveringszout en 
wachten tot er zuiveringszout op 
de bodem blijft liggen. 
6) Hang je figuur in de vloeistof. 
7) Wacht tot je figuur bedekt 
is met een laag kristallen. 

Wil je meer proefjes doen 
met kristallen? Kijk dan op 
www.C3.nl/kids onder Proefjes.
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