Maak je eigen flessenpost!
Duur
: 45 minuten
Ontwikkelingsgebied : Taalontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling
Doelgroep
: 4-12 jaar
Locatie
: Binnenruimte

Wat heb je nodig?
Wit A4 papier
1/4 kop hete, zwarte koffie (of
thee)
Theelepel pure koffie
Pakplaat

Sponskwast of normale kwast
Oven of föhn.
Lege fles (liefst doorzichtig, blank
glas)

Lint
Eventueel zand en schelpen

Voordat je begint
Zet vooraf de oven op 200 graden aan. Als je geen oven hebt kun je in deze activiteit een föhn gebruiken.

Uitleg activiteit
We gaan onze eigen flessenpost maken! Niet alleen schrijven we onze eigen brief, we zorgen er zelfs voor dat
de brief heel erg oud lijkt. Zo is het net een echte brief die jaren over de zee heeft gezworven.

Uitvoering
Laat de kinderen eerst de brief schrijven. Gebruik hiervoor de witte A4 bladen. Doe dit met zwarte stift of inkt en
laat het minstens een kwartier drogen of föhn het droog. Wat willen ze in hun brief zetten? Misschien een
gedichtje of verhaaltje? Zet onder het schrijven een pot koffie, deze gaan we hierna gebruiken. Doe er meer
koffie in dan gewoonlijk, zo wordt het papier donkerder.
Als de inkt goed is gedroogd kunnen we beginnen met het papier verouderen. We laten het minstens honderd
jaar ouder lijken! Maak eerst een prop van de brief. Zo komen er kreukels in. Haal de prop uit elkaar, veeg het
een beetje vlak en leg het op de bakplaat. Schenk nu hete koffie over je papier heen. Verspreid het met je
sponskwast over het papier heen zodat over koffie zit.
Strooi nu pure koffie (dus gewoon de losse koffie!) over je papier heen. Je ziet dat er vlekken ontstaan. Laat dit
vijf minuten zo staan zodat het een beetje kan intrekken.
Dep nu met behulp van wc-papier de koffie voorzichtig van het blad af. Zorg ervoor dat er geen koffie meer drijft
op de bakplaat.
Nu kan de bakplaat in de oven. Laat het ongeveer vijf tot tien minuten in de oven staan. BLIJF IN DE BUURT:
kijk hier regelmatig naar om erop te letten dat hij niet al klaar is en verbrand. Als het papier droog is kan hij uit

de oven worden gehaald. Je ziet dit doordat de randjes van het papier opkrullen.
Het papier is nu klaar! Ziet het er oud uit?
Flessenpost hoort natuurlijk in een fles, daarom halen we eerst het etiket van de flessen af. Nu kan onderin wat
zand worden gedaan en eventueel wat steentjes of kleine schelpjes. Rol het papier op en doe er een lint
omheen. Doe het papier in de fles en klaar is de flessenpost! Aan wie zullen we de flessenpost geven?

Variatie(s)
Heb je geen oven tot je beschikking? Gebruik dan eerst een föhn na het droogdeppen om het blaadje droog te
blazen. Doe dit voorzichtig, want het papier is erg breekbaar. Blaas beide kanten van het papier droog. Laat het
vervolgens drogen aan een waslijn door het voorzichtig om de lijn heen te hangen.
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