
Muis heeft een zwaard. 
Ze draagt een harnas.
Ze is ridder.

Prins woont in een kasteel.
Help! Help! roept hij.
Hij moet gered worden.
Muis en Draak haasten zich naar het kasteel …

Boven in de toren staat Prins voor het open raam.
Help! Help! roept hij.
Hoe kan ik je helpen? roept Muis naar Prins.
Maar hij hoort haar niet.
Help! Help! roept hij weer.

Daar houd ik niet van, zegt Muis.
Waar niet van? vraagt Draak.
Hij roept de hele tijd: Help! Help!

Help! Help! roept Prins weer.
Hoor je wat ik bedoel? vraagt Muis.
Zo kan ik hem toch niet helpen? klaagt ze.
Waarom niet? vraagt Draak.

Muis zegt zuchtend:
Hoe wil hij geholpen worden?
Waar moet ik hem mee helpen?
Dat roept hij er niet bij.

56
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Dit is een harnas.



JAPAN
Welkom in Japan!

Hallo! Ik heet Ben Blog en dit is Polo, mijn nieuwsgierige 
hond. Hij heet net zoals de beroemde middeleeuwse 
ontdekkingsreiziger Marco Polo. We zijn net terug van een 
nieuw avontuur: onze reis door Japan. In dit boek staan 
de blogposts die we onderweg hebben geschreven.

13

Samoerai en keizers

Ons eerste uitstapje was naar de hoofdstad Tokio. In een museum hebben we 
dit schitterende harnas gezien. Het is van een Japanse samoerai geweest. 
De samoerai* waren goed in vechtkunsten, zoals zwaardvechten en 

boogschieten. De samoerai hadden vroeger erg veel macht in Japan.

Japan-weetje
Japan is een lang, smal land in het 
oosten van Azië. Het land bestaat 
uit meer dan 6000 eilanden in 
de Grote Oceaan. Er zijn 4 grote 
eilanden en heel veel kleinere 

eilanden.

Japan-weetje
In Japan is thee zetten een oude traditie 
Er bestaat een speciale ceremonie om thee 
te maken, te serveren en op te drinken. 
Het duurt een paar jaar als je wilt leren hoe je 

alles in de juiste volgorde moet doen. 

*de samoerai          Japanse krijgers64

Verrekijker_Taal_3_Leesboek_4_BW.indd   64 6/04/16   15:53



Eilanden, aardbevingen en 
bergen

De 4 grootste eilanden van Japan zijn 
Honshu, Hokkaido, Shikoku en Kyushu. 
Vanuit Tokio (op het eiland Honshu) 
reisden we naar Shikoku in het zuiden. 
Je kunt met de veerboot van eiland 
naar eiland gaan. Of via tunnels en 
bruggen. Wij hebben de snelweg over 

deze enorme brug genomen. 

Vandaag hebben we de prachtige berg Mount Fuji 
bezocht. Het is de hoogste berg van Japan, met een 
hoogte van 3776 meter. Het is ook een vulkaan, maar 
hij is al jarenlang niet meer uitgebarsten. In de zomer 
klimmen veel mensen ’s nachts naar boven. Dan zijn ze 

op de top als de zon opkomt.

Japan-weetje
In de lente wordt er in Japan een speciaal 
feest gevierd: het kersenbloesemfeest. 
In het hele land genieten mensen dan 
van de kersenbomen die in bloei staan. 
Ze hangen lampionnen aan de takken en 

houden picknicks onder de bomen.

65

Verrekijker_Taal_3_Leesboek_4_BW.indd   65 6/04/16   15:53



9
Proefjesboek 
Leuke en spannende proefjes om zelf te doen

SLANG VAN ZEEP

Afwasmiddel is vloeibare zeep waarmee je zeepsop kunt maken. Zeepsop bestaat uit een 
heleboel kleine zeepbellen. Hoe maak je een lange slang van zeepbellen?

 1 Draai de dop van de plastic fles.
 2 Knip de bodem van de plastic fles af.
 3 Knip een stuk badstof af van 13 centimeter breed en  

 13 centimeter lang.
 4  Zet de afgeknipte fles neer met de grote opening 

naar boven.
 5 Leg het stuk badstof midden op de grote opening.
 6 Maak het stuk badstof vast met een elastiekje.
 7 Doe een laag water van 2 centimeter in de kom.
 8 Doe een eetlepel afwasmiddel in de kom.
 9 Roer het water en het afwasmiddel voorzichtig  

 door elkaar.
 10 Doop de badstof op de afgeknipte fles goed in  

 de kom.
  Vraag 1:  Wat denk je dat er gebeurt als je door de 
  kleine opening van de fles blaast?
 11 Blaas door de kleine opening van de fles.
  Vraag 2: Wat gebeurt er?
  Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt?

Wat heb je nodig?

• kleine zachte plastic fles
• stuk badstof
• schaar
• liniaal
• elastiekje
• kom
• water
• afwasmiddel
• eetlepel
• 15 minuten

34
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Uitleg
Het zeepwater gaat in de gaatjes van de badstof zitten. 
Als je lucht door deze gaatjes blaast, dan ontstaan er 
allemaal zeepbellen. Deze zeepbellen blijven aan elkaar 
plakken. 
Als je een tijdje blijft blazen, dan ontstaat er een slang van 
aan elkaar klevende zeepbellen.

Extra uitleg
Een zeepbel bestaat uit een heel dun laagje van water en zeep met lucht erin. De 
moleculen (heel kleine deeltjes) van het zeepwater trekken elkaar aan en proberen een zo 
klein mogelijk oppervlak te vormen. Hierdoor krijgt een zeepbel zijn bolle vorm.

Door de fles in de kom te dopen, gaat er zeepwater tussen de gaatjes in de badstof 
zitten. Als je hier tegenaan blaast, kan er bij elk gaatje een zeepbel ontstaan. Omdat 
de zeepbellen heel dicht op elkaar zitten, plakken ze aan elkaar vast. Zo vormen de 
moleculen van het zeepwater weer een zo klein mogelijk oppervlak.

Oudere zeepbellen worden langzaam weggeduwd door nieuwere zeepbellen. Omdat ze 
allemaal aan elkaar plakken, ontstaat er een slang van zeepbellen.

Hoe lang kan jouw langste slang van zeep worden?

Vraag 1 
Alle antwoorden zijn 
goed, als je hebt  
nagedacht over wat er 
zou kunnen gebeuren.
 
Vraag 2 
Er komt een slang van 
zeepbellen uit de fles. 
De slang kan wel een 
paar meter lang  
worden!
 
Vraag 3 
Alle antwoorden zijn 
goed, als je hebt  
nagedacht over hoe  
dit komt.

35
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