Blok 5

Brugles 3

Vat samen in een schema
Bedenk wat je aan de tekst hebt gehad.

Zulke nette kinderen!
Het aanrecht is schoon en
het fornuis is gesopt. De vloer is
keuken is schoon!
gedweild, dus de
badkamer.
Op naar de

Hallo mevrouw Blauw.
Kan No buitenspelen?

Nee, No moet zijn
kamer schoonmaken.

O, dan help ik toch
gezellig mee.

Ik geef jullie meteen iets lekkers
mee voor als je een pauze houdt
tijdens het schoonmaken.
Dank u wel, mevrouw.

No! Weet jij wat er gebeurt als je
suiker in je cola doet?

.

Nou, dat ziet er al prachtig uit No.
Nog even de ramen lappen en
de vloer dweilen en dan ben je
klaar voor vandaag. Jesse komt je
gezellig helpen.

Daar gaan we.
Drie, twee,
één...

Nee, nee, daar
wordt mijn moeder
boos van.

.

...een prachtige colafontein!
... een geweldige rotzooi!

Eens kijken wat je nog meer
voor leuke dingen kunt doen
met cola.

Niet doen, Jesse. Het is
allemaal net schoon.

O,
no. Yes! Kijk nou
toch: als je een
suikerklontje in een
glas cola doet, dan
krijg je ...

Als je het mij vraagt,
hebben zowel jij als je
moeder smetvrees!

Tsss!

Kom Jesse, we
moeten schoonmaken.
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... experiment. U trekt aan het touwtje, het klepje
gaat weg en de snoepjes vallen in de cola. De
combinatie van Mentos en cola veroorzaakt een
colafontein. Maar dit is nog niet ...
Jesse, maak jij de
ramen even schoon?

... een hele rij van flessen te laten
spuiten. De eerste fontein trekt de
kurk weg. De kurk trekt het klepje
weg van de tweede fles. Hetzelfde
is het geval bij de volgende fles en
evenzo bij de volgende, zodat ...

Nee! Nee!
NEE. Daar komt
niks van in.

... alles. U bevestigt een kurk op het buisje
van de eerste colafles. Aan de kurk zit
een touwtje dat leidt naar het klepje van
de tweede colafontein. Wanneer de eerste
colafontein spuit, trekt hij de kurk uit het
buisje. En zo ontstaat een volgende fontein!
Jesse,
DE RAMEN!

... je een prachtig
schouwspel hebt
van spuitende cola.
Wauw!

Wauw!

Had je moeder ons niet
net zo’n rolletje Mentos
gegeven?

Oké, daar gaat-ie dan!

Jawel!

Dat is pas
scheikunde!
Zo kinderen. In tegenstelling tot jullie heb ík gezien dat de zon
prachtig schijnt. Is het geen tijd om lekker te gaan voetballen?

Zulke nette kinderen!

Nog de laatste randjes, mevrouw Blauw.
Dat geeft zo’n lekker schoon gevoel.
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