Naam: …………………………………………………………

Bij de Klapkrant van juni 2021

1. Het strand
Geef aan wat deze vlaggen op het strand betekenen.
……… ………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….…
…………………………………………………………….….…..

2. Waterpret
Wat is de Monster Summer Slide? Geef in je tekstje ook de afmetingen van dit ding.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wetenschap in je wijk
Vul de gegevens van het boek van de maand aan.
a. Auteur: ………………………………………………………………….
b. Uitgeverij: …………………………………………………………….
c. Aantal bladzijden: ………………………………………………..
d. Alle boeken uit de reeks: Project Insecten, Project P………………………………..…,
………………………………………………………….. en …………………………………………………………..
e. Doorstreep wat fout is: fictie / non-fictie

4. Zinken of drijven
Hoe komt het dat sommige voorwerpen zinken en andere drijven in water? Leg uit.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zuurstof
Welke zeedieren hebben longen volgens het tekstje met bovenstaande titel? (4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Zoet of zout?
Vul aan met een percentage.
- Maar liefst …………………….. % van de aarde is bedekt met water.
- Van al het water ter wereld is maar liefst ………………….…… % zout water.

7. Interview Laure
Verbind de uitleg met het passende woord uit de tweede kolom.
Dit zorgt ervoor dat je je evenwicht kan houden.

0

0 zigzaggen

Deze sport moet je goed kunnen als je zeilt.

0

0 zwaard

Hiermee bepaal je de richting waarheen je gaat.

0

0 roer

Als je tegenwind hebt, moet je dit doen.

0

0 zwemmen

8. Ik maak… een storm in een glas water
Duid de volgorde van het stappenplan aan met nummers van 1 tot 5.
Stap …… Schud de jampot. Maak een draaiende beweging. Wat zie je?
Stap …… Sluit de pot stevig af met het deksel.
Stap …… Zet de pot neer op de tafel. Wat gebeurt er nu?
Stap …… Vul de jampot met water. Zorg dat hij voor twee derde vol is.
Stap …… Voeg een theelepel afwasmiddel toe.

9. Enkele vraagjes over de frisco.
a. Wie was de uitvinder van de frisco? ……………………………………………………
b. De Amerikaan Christian K. Nelson kreeg een idee. Hoe kwam hij daarbij?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…

SLEUTEL
1. Groen: Het is veilig om in het water te gaan.
Geel: Het is gevaarlijk om in het water te gaan.
Rood: Het is verboden om te zwemmen.
2. Dat is de hoogste opblaasbare waterglijbaan van Europa. De glijbaan is maar liefst achttien
meter hoog. Ze heeft vier banen van 106 m lang. Ze zal deze zomer in Sint-Niklaas staan.
3. Auteur: Izzi Howell
Uitgeverij: Ars Scribendi
Aantal bladzijden: 32
Alle boeken uit de reeks: Project Insecten, Project Planten, Project Vogels en Project Vervuiling
Doorstreep wat fout is: fictie / non-fictie
4. Dat is afhankelijk van de stof waaruit het gemaakt is. Elke stof heeft een bepaalde dichtheid. Is
de dichtheid van het voorwerp groter dan de dichtheid van water? Dan zal het zinken. Is de
dichtheid van het voorwerp kleiner dan die van water? Dan zal het drijven.
5. Dit zorgt ervoor dat je je evenwicht kan houden.: zwaard
Deze sport moet je goed kunnen als je zeilt.: zwemmen
Hiermee bepaal je de richting waarheen je gaat.: roer
Als je tegenwind hebt, moet je dit doen.: zigzaggen
6. zeehonden, walvissen, pinguïns en dolfijnen
7. 70% en 97,5%
8. Stap 1: Vul de jampot met water. Zorg dat die twee derden vol is.
Stap 2: Voeg een theelepel afwasmiddel toe.
Stap 3: Sluit de pot stevig af met het deksel.
Stap 4: Schud de jampot. Maak een draaiende beweging. Wat zie je?
Stap 5: Zet de pot neer op de tafel. Wat gebeurt er nu?
9.a. Antoine Marziale
b. Hij kreeg een jongen op bezoek. Die wou graag iets lekkers kopen. Maar hij kon niet kiezen
tussen een reep chocolade en een ijsje. Daarop kreeg Christian een idee. Hij maakte een
rechthoekige reep vanille-ijs en omhulde die met chocolade.

