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De bevers hebben Professor Plof op bezoek gehad. Hij was een wel wat in 
de war, maar dat is niks nieuws. Professor Plof had een aantal proefjes 
klaar staan die de bevers konden doen. Er waren zes proefjes die de bevers 
konden doen. De kinderen waren verdeeld in drie groepjes met een leiding 
erbij. Professor plof liep rond en hielp waar hij kon, want hij wist natuurlijk 
hoe je doe proefjes moest uitvoeren. Ze waren allemaal even leuk om te 
doen. De meeste proefjes waren geslaagd, maar er waren er ook bij niet 
lukte.  

 

 

De proefjes die de bevers konden doen  
waren: 

- Gekleurde skittels 
- Het zwemmend ei 
- Gaan met die banaan 
- Test de dichtheid 
- Vuurwerk op tafel 
- Springende korrels 

 
 
 
De bevers vonden het geweldig  
om te proefjes te mogen doen  
en hadden veel plezier.  
We konden een kleurenpalet  
maken van de Skittels, 
een ei laten zwemmen en  
korrels zout en peper op laten springen  
die tegen een ballon aan plakten.  
Er waren ook proefjes die wat moeilijker waren. Het vuurwerk maken op 
tafel was wat lastig en dit is niet bij iedereen gelukt. Maar dat geeft niks, 
want alle bevers hebben plezier gehad en vonden het leuk dat Professor 
Plof op bezoek was.  
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Proefje om thuis te doen!  

Zwart of kleur:  

Dit heb je nodig: 
- 1 wit filterzakje (koffiefilter) 
- 1 schaar, 1 glas, water 
- 1 zwarte wateroplosbare viltstift  

 
Zo werkt het: 
Knip eerst de vouwranden van het filterzakje, vouw 
het open en knip het precies doormidden. Je hebt 
nu twee dezelfde stukken filterpapier. Maak in het 
midden van het ene stuk een klein gaatje. Zet rond 
het gat een paar dikke stippen met de zwarte 
viltstift. Rol de andere helft van het filterpapier op en 
steek het rolletje door het gat in het papier met de 
stippen. Vul nu het glas voor ongeveer een vijfde 
met water. Leg het filterpapier op de rand van het 
glas, zodat het rolletje in het water hangt. Kijk nu 
wat er gebeurd.  
 
Wat gebeurd er? En waardoor? 
Het water gaat omhoog via het rolletje. Als het 
water het filterpapier op de rand van het glas 
bereikt, verspreidt het zich naar buiten toe. Het 
water bereikt uiteindelijk ook de zwarte stippen en 
scheidt de afzonderlijke kleurpigmenten van de 
zwarte inkt. Zo toon je aan dat de kleur zwart 
eigenlijk bestaat uit verschillende kleuren.  
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