
 

Proefjes - Schrijven met kleur 
 

Kan jij het beter? Kijk hieronder hoe je het proefje Schrijven met Kleur doet! 
Vraag altijd een volwassene om hulp als je een proefje gaat doen! Je mag nooit zomaar iets drinken 
of eten, en was na een proefje altijd je handen. 

Chromatografie (met snoepjes)  

Nodig: 

- Gekleurde snoepjes met een laagje (zoals smarties, skittles, M&M’s en alle andere merken) 
- Water 
- Een pipetje, rietje of een klein kannetje 
- Bord(je) 

Veiligheid: 

Als alle spullen schoon zijn, kan het resultaat van dit proefje helemaal opgegeten en opgedronken 
worden! :) 

Stappen: 

1. Leg de snoepjes in een leuke volgorde aan de rand van het bord. 
2. Giet met het kannetje, de pipetjes of een rietje water in het midden van het bord. 
3. Zorg dat er precies genoeg water in het midden ligt zodat het water net de snoepjes 

aanraakt. 
4. Kijk hoe langzaam de regenboog ontstaat in het water! 

Tip: 

Proef eens of de snoepjes anders smaken als het gekleurde laagje weg is! Kijk ook eens of het beter 
gaat met warmer water. En leg de snoepjes ook eens in een andere volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Drijvende poppetjes  

Nodig: 

- Schoon en droog bord 
- Whiteboard markers 
- Lauwwarm water 

Stappen: 

1. Teken met de whiteboardstift een poppetje op het bord. 
2. Blaas even tegen het poppetje zodat hij droog wordt. Beweegt hij al? 
3. Giet ver van het poppetje voorzichtig wat water op het bord. 
4. Kijk hoe het poppetje drijft. Blijft hij helemaal heel? 
5. Probeer ook eens (met een rietje) het poppetje naar de andere kant te blazen. 
6. Maak het bord droog en schoon en probeer het met een andere tekening! 

Tip: 

Als het niet lukt, moet je het even met een ander bord of een andere whiteboard marker proberen! 
En probeer ook eens of je getekende zonnetjes, hondjes of de letters van jouw naam kan laten 
drijven! 
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