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Een nieuwe brief of kaart kun 

je oud laten lijken door hem 
een tijdje in een badje van 

thee te leggen. Hij wordt 
dan mooi geel.

Een nieuwe brief of kaart kun 

Een nieuwe brief of kaart kun 

Zelf inkt maken
Op de blaadjes van 
eikenbomen zitten soms 
galnoten. Dit zijn harde, 
houtachtige bolletjes. Ze 
ontstaan als een galwesp eitjes 
legt op het blad. Met deze 
galnoten is iets grappigs aan de 
hand. Je kunt er namelijk inkt 
van maken. Je slaat ze kapot en 
legt ze in een laagje heet water, 
met wat roestige spijkers erbij. 
De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Bij deze vulpen zit de inkt in 

een losse vulling. Als hij 

leeg is, doe je er een 

nieuwe in.

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

Om te onthouden

 de kroontjespen
 de vulpen

 de balpen
 de digitale pen

Vulpen en balpen
Sinds de uitvinding van de 
vulpen zagen schoolschriftjes 
er stukken netter uit. Met een 
voorraadje inkt in je pen is een 
inktpotje op tafel niet meer 
nodig. De kans op knoeien 
is dus kleiner. Maar een 
vulpen kan nog wel lekken. 
Bijvoorbeeld als de vulling er 
niet goed in zit. Is de inkt op? 
Dan doe je er gewoon een 
nieuwe vulling in.

In 1938 werd de balpen 
uitgevonden. In de punt 
van een balpen zit een klein 
kogeltje. Dit kogeltje rolt over 
het papier. Elke keer als het 
kogeltje binnen in de pen is, 
neemt het wat inkt mee. 
Buiten (op het papier) laat 
hij deze inkt achter. Een 
balpen lekt bijna nooit.

Recept voor galnoteninkt

Benodigdheden:

- galnoot

- roestige spÿ kers

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

stap 3

stap 2

stap 1

De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

de digitale pen

Sla het galappeltje plat of maal 

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Met een digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de 

pen over het bord te bewegen, 

weet de computer wat er moet 

komen te staan. Inkt heb je 

niet nodig bij deze pen.

Soldaten in de Tweede Wereldoorlog
 

   waren maar wat blij met de balpen. 

       
 Een vulpen gaat enorm lekken 

    op
 grote

 hoogte.
 Een balpen niet. 

       
 Zo konden ze oo

k in het 

       
   vlie

gtuig vlek
loos s

chrijven
.

stap 3

digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de 

stap 3

Met een Met een Met een digitale pen kun je op 
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Melvin, 

maart ¡963

Jij hebt misschien een pennenbak op je tafel staan. 
Of een etui in je laatje liggen. Met potloden en balpennen 
in allerlei kleuren. Niks bijzonders. Maar ooit schreven 
mensen met een ganzenveer.

Zwaar giftig
Lekker hè, kauwen op de 
achterkant van je potlood. 
Tegenwoordig kan dat niet 
zoveel kwaad. Je krijgt 
hoogstens wat vieze splinters 
in je mond. Maar tweehonderd 
jaar geleden was het staafje in 
potloden gemaakt van lood. 
Dat is duur en vooral erg giftig. 
Zwaar is het trouwens ook. 
Loodzwaar.

Tegenwoordig wordt het staafje 
gemaakt van grafi et. Grafi et 
lijkt op houtskool. Als je ermee 
schrijft, krijg je vegen. Daarom 
wordt het grafi et gemengd 
met klei. Daar wordt het harder 
van. Hoe meer klei erin zit, hoe 
harder de potloodpunt. En hoe 
minder vegen.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

D

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

voor de gek te houden.

voor de gek te houden.

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

D
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De vader van Cheyenne heeft een kistje 
begraven in het park. Heel lang geleden al. 

Vol oude munten uit Suriname, 
mooie stenen en andere schatten. 

Hij heeft twee schatkaarten getekend. 
Maar welke schatkaart is de echte?

Ganzenveer
Tot de negentiende eeuw 
schreven mensen meestal met 
een ganzenveer. Van een veer 
kun je zelf een pen maken. Met 
een mesje snijd je er een punt 
aan. Je doopt de punt in een 
potje met inkt. Doordat de veer 
hol is, blijft er een beetje inkt 
in zitten. Net genoeg om een 
paar woorden te schrijven.

Kroontjespen
Tot in de jaren zestig schreven 
kinderen op school met een 
kroontjespen. Als je iets wilde 
schrijven, doopte je de punt 
in de inkt. Een heel geknoei. 
Zeker omdat de inkt niet snel 
droogde. Als je per ongeluk 
met je hand over het papier 
ging, veegde je alles uit.

Een kroontjespen 

moet je steeds 

opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen Een kroontjespen Een kroontjespen 

moet je steeds moet je steeds 

opnieuw in de opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen 

Zwaar giftig
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Jij hebt misschien een pennenbak op je tafel staan. 
Of een etui in je laatje liggen. Met potloden en balpennen 
in allerlei kleuren. Niks bijzonders. Maar ooit schreven 
mensen met een ganzenveer.

Zwaar giftig
Lekker hè, kauwen op de 
achterkant van je potlood. 
Tegenwoordig kan dat niet 
zoveel kwaad. Je krijgt 
hoogstens wat vieze splinters 
in je mond. Maar tweehonderd 
jaar geleden was het staafje in 
potloden gemaakt van lood. 
Dat is duur en vooral erg giftig. 
Zwaar is het trouwens ook. 
Loodzwaar.

Tegenwoordig wordt het staafje 
gemaakt van grafi et. Grafi et 
lijkt op houtskool. Als je ermee 
schrijft, krijg je vegen. Daarom 
wordt het grafi et gemengd 
met klei. Daar wordt het harder 
van. Hoe meer klei erin zit, hoe 
harder de potloodpunt. En hoe 
minder vegen.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

kaart 1

De vader van Cheyenne heeft een kistje 
begraven in het park. Heel lang geleden al. 

Vol oude munten uit Suriname, 
mooie stenen en andere schatten. 

Hij heeft twee schatkaarten getekend. 
Maar welke schatkaart is de echte?

Zwaar giftig
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thema 3 – Kijken met je oren
les 3 – Verborgen schat
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LESDOELEN
De kinderen kunnen:
• verschillen noemen tussen 

potloden vroeger en nu.
•   verschillen noemen tussen een 

kroontjespen, een vulpen, een 
balpen en een digibordpen.

• beschrijven hoe je galnoteninkt 
maakt.

• beschrijven hoe je zelf een pen 
kunt maken.

DOELWOORDEN
•   de balpen
•   de digitale pen
• de kroontjespen
• de vulpen 

MATERIALEN
• Eventueel een ganzenveer en 

een kroontjespen.
• Eventueel balpennen die uit 

elkaar geschroefd mogen 
worden.

• Eventueel een eikenblad met 
galnoten om te laten zien.

Voor de creatieve route:
• Per kind of groepje: stevige veer, 

mesje, potje inkt (of 
zelfgemaakte galnoteninkt), 
stevig papier, theezakje, 
dienblad, bakje met warm water 
of waterkoker.

• Eventueel galnoot, roestige 
spijkers, heet water en jampotjes 
om zelf galnoteninkt te maken.

VOORBEREIDING
  Voor de creatieve route:
Als u met zelfgemaakte 
galnoteninkt wilt werken, moet u 
de eerste stap in het werkboek een 
dag eerder laten uitvoeren. De inkt 
moet een nacht inwerken.

STAP Introduceren

Didactische aanwijzing

De kinderen kunnen de stof 
van les 3 op twee manieren 
verwerken. U kiest voor de 
puzzelroute op pagina 46-47 
of voor de creatieve route op 
pagina 54-55 in het werkboek.
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Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
1 Zet een kopje thee.
2 Giet dit in een laag dienblad.
3 Laat je vel papier hier een tijdje in weken.
4  Leg je papier te drogen in de buurt van de verwarming. Is je papier 

droog? Dan is het tijd om je pen uit te proberen. Doop het puntje 
voorzichtig in een potje (galnoten)inkt. Trek eerst wat proefl ijntjes op 
een kladblaadje. Teken dan zo netjes mogelijk je schatkaart.

Ik kijk mijn werk na 
Ging het schrijven en tekenen goed met je zelfgemaakte pen?   ja   /   nee

Is het net zo makkelijk als schrijven met een gewone pen?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Ziet je schatkaart eruit zoals je van tevoren gedacht had?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Is het gelukt om te tekenen zonder vlekken of vegen te maken?   ja   /   nee

Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Dit gebruik je

• dienblad

• kladpapier

• mesje

• potje inkt 

(of zelfgemaakte galnoteninkt)

• stevig papier

• stevige veer

• theezakje 

Zo maak je je eigen pen.

Wat ga ik doen?
Je gaat een schatkaart maken van je slaapkamer, het klaslokaal of het 
schoolplein. Je tekent de schatkaart met een pen die je zelf maakt van 
een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 
door hem er heel oud uit te laten zien.

   
   Hoe ga ik het doen?
   Lees bron K en L. Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 
   kunt gebruiken.

   galnoot, roestige spijkers, heet  

   water, jampotje 

Zijn er geen galnoten, dan gebruik je gewone inkt. Met een theebadje 
kun je je kaart er spannend oud uit laten zien.

Bedenk wat er op jouw schatkaart moet komen. 
Heb je echt een schat? Of wil je de weg wijzen naar je lievelingsplek 
in het lokaal? Of naar een geheime hut? Bekijk de kaarten van bron C 
als voorbeeld. Teken jouw kaart op een kladpapiertje.

1 + 2

3

4

Soms kun je een mysterie oplossen door hetzelfde te doen 
als wat de dader deed. Maak net als Melvin een mysterieuze 
schatkaart met een zelfgemaakte pen. Staan er eikenbomen 
bij jou in de buurt? Dan kun je zelfs je eigen inkt maken!

 les 3

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje

om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

 Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 

een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
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Melvin, 

maart ¡963

D

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

voor de gek te houden.

voor de gek te houden.

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

D
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Ganzenveer
Tot de negentiende eeuw 
schreven mensen meestal met 
een ganzenveer. Van een veer 
kun je zelf een pen maken. Met 
een mesje snijd je er een punt 
aan. Je doopt de punt in een 
potje met inkt. Doordat de veer 
hol is, blijft er een beetje inkt 
in zitten. Net genoeg om een 
paar woorden te schrijven.

Kroontjespen
Tot in de jaren zestig schreven 
kinderen op school met een 
kroontjespen. Als je iets wilde 
schrijven, doopte je de punt 
in de inkt. Een heel geknoei. 
Zeker omdat de inkt niet snel 
droogde. Als je per ongeluk 
met je hand over het papier 
ging, veegde je alles uit.

Een kroontjespen 

moet je steeds 

opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen Een kroontjespen Een kroontjespen 

moet je steeds moet je steeds 

opnieuw in de opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen 

53

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Cheyenne heeft twee kaarten. Toch ligt er maar één schat 
in het park. Help jij haar ontdekken waar Melvin het kistje 
heeft begraven?

Lees bron A. Potloden waren vroeger heel anders dan nu. Hoort het woord bij 
vroeger of nu? Kleur steeds het nummer onder het goede woord.

 vroeger nu  vroeger nu

goedkoop   giftig  
lood   grafi et  
niet zwaar   niet giftig  

Welke nummers heb je ingekleurd onder ‘nu’? 1963          

1

Lees bron E, F, G, H, I en J. Hieronder staat een lijst met kenmerken.
Bij welke pen hoort het kenmerk? Trek lijnen.
Let op: soms moet je twee keer een lijn trekken.

Met welke pennen zijn kaart 1 en 2 gemaakt, denk je? 
Zet een 1 en een 2 bij het goede plaatje.

2

2

erken.

 

 

 

1

1. kun je makkelijk zelf maken

3. heeft een vulling die je kunt vervangen

5. kan niet schrijven op papier

2. rolt over het papier

6. elke lijn is precies even dik

7. veel kans op vlekken

4. één van de eerste echte pennen

46

Lees bron A, F, G en J. Welke pen of potlood hoort bij welke streep? 
Trek lijnen.

Met welke twee pennen zijn de kaarten van Melvin gemaakt? 

Tel die getallen bij elkaar op: 19 + 11 = 30 

Oplossing
Lees bron B, C en D. 

Melvin maakte de goede kaart in het jaar 1963    (antwoord opdracht 1). 

Hij was toen negen en schreef met een    kroontjespen (zie bron D en E). 

De goede kaart is dus kaart  1  . Weet je het niet? Kijk naar je uitkomst 

bij opdracht 3. Deel het getal door 30. De goede kaart is kaart  1  .

De schat ligt dus:

O• bij de uitkijktoren (kaart 1).             O      bij de steen (kaart 2).

11

vin gemaakt? 

19

gewoon potlood

kroontjespen

balpen

3

14

47

Werkboek pagina 46-47 Werkboek pagina 54-55
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Lees met alle kinderen de 
introductietekst en de tekst 
waarnaar het stippellijntje 
verwijst (‘De vader van 
Cheyenne...’). Hier wordt het 
mysterie geïntroduceerd.
Lees met de kinderen de 
introductie bij de door u 
gekozen route in het werk-
boek.
Vraag: Wat hebben we in de 
klas om mee te schrijven? 
[Bijvoorbeeld balpen, potlood, 
vulpen, digibordpen. ]

Verbreding

Vertel bij bron A: Loodzwaar 
betekent dat iets heel veel 
weegt. Het is zo zwaar als lood. 
Maar ‘loodzwaar’ wordt ook 
wel eens op andere manier 
gebruikt. Wie weet er een zin 
met loodzwaar? [Bijvoorbeeld: 
de laatste week op school was 
loodzwaar. We hadden de hele 
week toetsen en moesten ook 
nog een spreekbeurt houden!]

Didactische aanwijzing

Laat de kinderen de beide 
kaarten van bron C bekijken. 
Vraag: Zien jullie verschillen? 
[Bijvoorbeeld gerafelde rand, 
andere kleur papier.] Laat ze 
voorspellen welke van de twee 
de echte is, maar geef zelf het 
antwoord nog niet. Na het 
maken van het werkboek 
weten de kinderen of de 
voorspelling klopt.

1

2

3
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les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Bij deze vulpen zit de inkt in 

een losse vulling. Als hij 

leeg is, doe je er een 

nieuwe in.

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

Vulpen en balpen
Sinds de uitvinding van de 
vulpen zagen schoolschriftjes 
er stukken netter uit. Met een 
voorraadje inkt in je pen is een 
inktpotje op tafel niet meer 
nodig. De kans op knoeien 
is dus kleiner. Maar een 
vulpen kan nog wel lekken. 
Bijvoorbeeld als de vulling er 
niet goed in zit. Is de inkt op? 
Dan doe je er gewoon een 
nieuwe vulling in.

In 1938 werd de balpen 
uitgevonden. In de punt 
van een balpen zit een klein 
kogeltje. Dit kogeltje rolt over 
het papier. Elke keer als het 
kogeltje binnen in de pen is, 
neemt het wat inkt mee. 
Buiten (op het papier) laat 
hij deze inkt achter. Een 
balpen lekt bijna nooit.

Recept voor galnoteninkt

Benodigdheden:

- galnoot

- roestige spÿ kers

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

stap 1

Sla het galappeltje plat of maal 

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Soldaten in de Tweede Wereldoorlog
 

   waren maar wat blij met de balpen. 

       
 Een vulpen gaat enorm lekken 

    op
 grote

 hoogte.
 Een balpen niet. 

       
 Zo konden ze oo

k in het 

       
   vlie

gtuig vlek
loos s

chrijven
.

54

Een nieuwe brief of kaart kun 

je oud laten lijken door hem 
een tijdje in een badje van 

thee te leggen. Hij wordt 
dan mooi geel.

Een nieuwe brief of kaart kun 

Een nieuwe brief of kaart kun 

Zelf inkt maken
Op de blaadjes van 
eikenbomen zitten soms 
galnoten. Dit zijn harde, 
houtachtige bolletjes. Ze 
ontstaan als een galwesp eitjes 
legt op het blad. Met deze 
galnoten is iets grappigs aan de 
hand. Je kunt er namelijk inkt 
van maken. Je slaat ze kapot en 
legt ze in een laagje heet water, 
met wat roestige spijkers erbij. 
De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Bij deze vulpen zit de inkt in 

een losse vulling. Als hij 

leeg is, doe je er een 

nieuwe in.

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

Om te onthouden

 de kroontjespen
 de vulpen

 de balpen
 de digitale pen

Vulpen en balpen
Sinds de uitvinding van de 
vulpen zagen schoolschriftjes 
er stukken netter uit. Met een 
voorraadje inkt in je pen is een 
inktpotje op tafel niet meer 
nodig. De kans op knoeien 
is dus kleiner. Maar een 
vulpen kan nog wel lekken. 
Bijvoorbeeld als de vulling er 
niet goed in zit. Is de inkt op? 
Dan doe je er gewoon een 
nieuwe vulling in.

In 1938 werd de balpen 
uitgevonden. In de punt 
van een balpen zit een klein 
kogeltje. Dit kogeltje rolt over 
het papier. Elke keer als het 
kogeltje binnen in de pen is, 
neemt het wat inkt mee. 
Buiten (op het papier) laat 
hij deze inkt achter. Een 
balpen lekt bijna nooit.

Recept voor galnoteninkt

Benodigdheden:

- galnoot

- roestige spÿ kers

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

stap 3

stap 2

stap 1

De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

de digitale pen

Sla het galappeltje plat of maal 

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Met een digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de 

pen over het bord te bewegen, 

weet de computer wat er moet 

komen te staan. Inkt heb je 

niet nodig bij deze pen.

Soldaten in de Tweede Wereldoorlog
 

   waren maar wat blij met de balpen. 

       
 Een vulpen gaat enorm lekken 

    op
 grote

 hoogte.
 Een balpen niet. 

       
 Zo konden ze oo

k in het 

       
   vlie

gtuig vlek
loos s

chrijven
.

stap 3

digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de 

stap 3

Met een Met een Met een digitale pen kun je op 

5554

Melvin, 

maart ¡963

Jij hebt misschien een pennenbak op je tafel staan. 
Of een etui in je laatje liggen. Met potloden en balpennen 
in allerlei kleuren. Niks bijzonders. Maar ooit schreven 
mensen met een ganzenveer.

Zwaar giftig
Lekker hè, kauwen op de 
achterkant van je potlood. 
Tegenwoordig kan dat niet 
zoveel kwaad. Je krijgt 
hoogstens wat vieze splinters 
in je mond. Maar tweehonderd 
jaar geleden was het staafje in 
potloden gemaakt van lood. 
Dat is duur en vooral erg giftig. 
Zwaar is het trouwens ook. 
Loodzwaar.

Tegenwoordig wordt het staafje 
gemaakt van grafi et. Grafi et 
lijkt op houtskool. Als je ermee 
schrijft, krijg je vegen. Daarom 
wordt het grafi et gemengd 
met klei. Daar wordt het harder 
van. Hoe meer klei erin zit, hoe 
harder de potloodpunt. En hoe 
minder vegen.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

D

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

voor de gek te houden.

voor de gek te houden.

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

D

kaart 1

kaa
rt

 2

De vader van Cheyenne heeft een kistje 
begraven in het park. Heel lang geleden al. 

Vol oude munten uit Suriname, 
mooie stenen en andere schatten. 

Hij heeft twee schatkaarten getekend. 
Maar welke schatkaart is de echte?

Ganzenveer
Tot de negentiende eeuw 
schreven mensen meestal met 
een ganzenveer. Van een veer 
kun je zelf een pen maken. Met 
een mesje snijd je er een punt 
aan. Je doopt de punt in een 
potje met inkt. Doordat de veer 
hol is, blijft er een beetje inkt 
in zitten. Net genoeg om een 
paar woorden te schrijven.

Kroontjespen
Tot in de jaren zestig schreven 
kinderen op school met een 
kroontjespen. Als je iets wilde 
schrijven, doopte je de punt 
in de inkt. Een heel geknoei. 
Zeker omdat de inkt niet snel 
droogde. Als je per ongeluk 
met je hand over het papier 
ging, veegde je alles uit.

Een kroontjespen 

moet je steeds 

opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen Een kroontjespen Een kroontjespen 

moet je steeds moet je steeds 

opnieuw in de opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen 

Zwaar giftig

5352

thema 3 – Kijken met je oren
les 3 – Verborgen schat
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STAP Lezen en verwerken

Verdieping

Denkvraag: Wat schreven de 
soldaten en aan wie, denk je? 
[Bijvoorbeeld liefdesbrieven 
aan hun vriendin thuis, of een 
kaartje aan hun moeder om te 
laten weten dat ze nog gezond 
waren.]

Didactische aanwijzing

Laat de kinderen hun balpen 
uit elkaar schroeven. Zie je het 
kogeltje? En waar zit de inkt?
Een van de lesdoelen is dat 
kinderen weten hoe je inkt en 
een pen kunt maken. Wijs hen 
daarom expliciet op bron K. 
Laat hen in eigen woorden 
omschrijven wat ze op de 
afbeeldingen zien en wat ze 
lezen in het recept voor inkt.
Laat indien mogelijk een echt 
eikenblad en een echte 
galnoot zien. Wijs de kinderen 
op het boomblad in het boek. 
Staan er in de buurt van de 
school bomen met zulke 
bladeren?

Verdieping

Vertel hoe galnoten ontstaan: 
De eikengalwesp is een soort 
wesp. Het vrouwtje maakt een 
gaatje aan de onderkant van 
een eikenblad. Daarin legt ze 
eitjes. Op die plek groeit een 
grote, ronde uitstulping op het 
blad: een galnoot. Binnen in die 
galnoot groeit een larve, die 
later verandert in een wespje 
dat naar buiten komt gekro-
pen.

1

2

3
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Een nieuwe brief of kaart kun 

je oud laten lijken door hem 
een tijdje in een badje van 

thee te leggen. Hij wordt 
dan mooi geel.

Een nieuwe brief of kaart kun 

Een nieuwe brief of kaart kun 

Zelf inkt maken
Op de blaadjes van 
eikenbomen zitten soms 
galnoten. Dit zijn harde, 
houtachtige bolletjes. Ze 
ontstaan als een galwesp eitjes 
legt op het blad. Met deze 
galnoten is iets grappigs aan de 
hand. Je kunt er namelijk inkt 
van maken. Je slaat ze kapot en 
legt ze in een laagje heet water, 
met wat roestige spijkers erbij. 
De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

Om te onthouden

 de kroontjespen
 de vulpen

 de balpen
 de digitale pen

stap 3

stap 2

stap 1

De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

de digitale pen

Met een digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de 

pen over het bord te bewegen, 

weet de computer wat er moet 

komen te staan. Inkt heb je 

niet nodig bij deze pen.

stap 3

digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de 

stap 3

Met een Met een Met een digitale pen kun je op 

55

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
1 Zet een kopje thee.
2 Giet dit in een laag dienblad.
3 Laat je vel papier hier een tijdje in weken.
4  Leg je papier te drogen in de buurt van de verwarming. Is je papier 

droog? Dan is het tijd om je pen uit te proberen. Doop het puntje 
voorzichtig in een potje (galnoten)inkt. Trek eerst wat proefl ijntjes op 
een kladblaadje. Teken dan zo netjes mogelijk je schatkaart.

Ik kijk mijn werk na 
Ging het schrijven en tekenen goed met je zelfgemaakte pen?   ja   /   nee

Is het net zo makkelijk als schrijven met een gewone pen?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Ziet je schatkaart eruit zoals je van tevoren gedacht had?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Is het gelukt om te tekenen zonder vlekken of vegen te maken?   ja   /   nee

Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Dit gebruik je

• dienblad

• kladpapier

• mesje

• potje inkt 

(of zelfgemaakte galnoteninkt)

• stevig papier

• stevige veer

• theezakje 

Zo maak je je eigen pen.

Wat ga ik doen?
Je gaat een schatkaart maken van je slaapkamer, het klaslokaal of het 
schoolplein. Je tekent de schatkaart met een pen die je zelf maakt van 
een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 
door hem er heel oud uit te laten zien.

   
   Hoe ga ik het doen?
   Lees bron K en L. Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 
   kunt gebruiken.

   galnoot, roestige spijkers, heet  

   water, jampotje 

Zijn er geen galnoten, dan gebruik je gewone inkt. Met een theebadje 
kun je je kaart er spannend oud uit laten zien.

Bedenk wat er op jouw schatkaart moet komen. 
Heb je echt een schat? Of wil je de weg wijzen naar je lievelingsplek 
in het lokaal? Of naar een geheime hut? Bekijk de kaarten van bron C 
als voorbeeld. Teken jouw kaart op een kladpapiertje.

1 + 2

3

4

Soms kun je een mysterie oplossen door hetzelfde te doen 
als wat de dader deed. Maak net als Melvin een mysterieuze 
schatkaart met een zelfgemaakte pen. Staan er eikenbomen 
bij jou in de buurt? Dan kun je zelfs je eigen inkt maken!

 les 3

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje

om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

 Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 

een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 

5554

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Cheyenne heeft twee kaarten. Toch ligt er maar één schat 
in het park. Help jij haar ontdekken waar Melvin het kistje 
heeft begraven?

Lees bron A. Potloden waren vroeger heel anders dan nu. Hoort het woord bij 
vroeger of nu? Kleur steeds het nummer onder het goede woord.

 vroeger nu  vroeger nu

goedkoop   giftig  
lood   grafi et  
niet zwaar   niet giftig  

Welke nummers heb je ingekleurd onder ‘nu’? 1963          

1

Lees bron E, F, G, H, I en J. Hieronder staat een lijst met kenmerken.
Bij welke pen hoort het kenmerk? Trek lijnen.
Let op: soms moet je twee keer een lijn trekken.

Met welke pennen zijn kaart 1 en 2 gemaakt, denk je? 
Zet een 1 en een 2 bij het goede plaatje.

2

2

erken.

 

 

 

1

1. kun je makkelijk zelf maken

3. heeft een vulling die je kunt vervangen

5. kan niet schrijven op papier

2. rolt over het papier

6. elke lijn is precies even dik

7. veel kans op vlekken

4. één van de eerste echte pennen

46

Lees bron A, F, G en J. Welke pen of potlood hoort bij welke streep? 
Trek lijnen.

Met welke twee pennen zijn de kaarten van Melvin gemaakt? 

Tel die getallen bij elkaar op: 19 + 11 = 30 

Oplossing
Lees bron B, C en D. 

Melvin maakte de goede kaart in het jaar 1963    (antwoord opdracht 1). 

Hij was toen negen en schreef met een    kroontjespen (zie bron D en E). 

De goede kaart is dus kaart  1  . Weet je het niet? Kijk naar je uitkomst 

bij opdracht 3. Deel het getal door 30. De goede kaart is kaart  1  .

De schat ligt dus:

O• bij de uitkijktoren (kaart 1).             O      bij de steen (kaart 2).

11

vin gemaakt? 

19

gewoon potlood

kroontjespen

balpen

3

14

47
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Di� erentiatie

Extra woord: de galnoot. Een 
galnoot is een bolletje onder 
aan het blad van een eiken-
boom. Het is gemaakt door een 
galwesp.
Extra woord: de galnoteninkt. 
Galnoteninkt is inkt die 
gemaakt is uit galnoten.

1

2
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les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Cheyenne heeft twee kaarten. Toch ligt er maar één schat 
in het park. Help jij haar ontdekken waar Melvin het kistje 
heeft begraven?

Lees bron A. Potloden waren vroeger heel anders dan nu. Hoort het woord bij 
vroeger of nu? Kleur steeds het nummer onder het goede woord.

 vroeger nu  vroeger nu

goedkoop   giftig  
lood   grafi et  
niet zwaar   niet giftig  

Welke nummers heb je ingekleurd onder ‘nu’? 1963          

1

Lees bron E, F, G, H, I en J. Hieronder staat een lijst met kenmerken.
Bij welke pen hoort het kenmerk? Trek lijnen.
Let op: soms moet je twee keer een lijn trekken.

Met welke pennen zijn kaart 1 en 2 gemaakt, denk je? 
Zet een 1 en een 2 bij het goede plaatje.

2

2

erken.

 

 

 

1

1. kun je makkelijk zelf maken

3. heeft een vulling die je kunt vervangen

5. kan niet schrijven op papier

2. rolt over het papier

6. elke lijn is precies even dik

7. veel kans op vlekken

4. één van de eerste echte pennen

46

Een nieuwe brief of kaart kun 

je oud laten lijken door hem 
een tijdje in een badje van 

thee te leggen. Hij wordt 
dan mooi geel.

Een nieuwe brief of kaart kun 

Een nieuwe brief of kaart kun 

Zelf inkt maken
Op de blaadjes van 
eikenbomen zitten soms 
galnoten. Dit zijn harde, 
houtachtige bolletjes. Ze 
ontstaan als een galwesp eitjes 
legt op het blad. Met deze 
galnoten is iets grappigs aan de 
hand. Je kunt er namelijk inkt 
van maken. Je slaat ze kapot en 
legt ze in een laagje heet water, 
met wat roestige spijkers erbij. 
De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Bij deze vulpen zit de inkt in 

een losse vulling. Als hij 

leeg is, doe je er een 

nieuwe in.

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

Om te onthouden

 de kroontjespen
 de vulpen

 de balpen
 de digitale pen

Vulpen en balpen
Sinds de uitvinding van de 
vulpen zagen schoolschriftjes 
er stukken netter uit. Met een 
voorraadje inkt in je pen is een 
inktpotje op tafel niet meer 
nodig. De kans op knoeien 
is dus kleiner. Maar een 
vulpen kan nog wel lekken. 
Bijvoorbeeld als de vulling er 
niet goed in zit. Is de inkt op? 
Dan doe je er gewoon een 
nieuwe vulling in.

In 1938 werd de balpen 
uitgevonden. In de punt 
van een balpen zit een klein 
kogeltje. Dit kogeltje rolt over 
het papier. Elke keer als het 
kogeltje binnen in de pen is, 
neemt het wat inkt mee. 
Buiten (op het papier) laat 
hij deze inkt achter. Een 
balpen lekt bijna nooit.

Recept voor galnoteninkt

Benodigdheden:

- galnoot

- roestige spÿ kers

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

stap 3

stap 2

stap 1

De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

de digitale pen

Sla het galappeltje plat of maal 

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Met een digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de 

pen over het bord te bewegen, 

weet de computer wat er moet 

komen te staan. Inkt heb je 

niet nodig bij deze pen.

Soldaten in de Tweede Wereldoorlog
 

   waren maar wat blij met de balpen. 

       
 Een vulpen gaat enorm lekken 

    op
 grote

 hoogte.
 Een balpen niet. 

       
 Zo konden ze oo

k in het 

       
   vlie

gtuig vlek
loos s

chrijven
.

stap 3

digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de 

stap 3

Met een Met een Met een digitale pen kun je op 

5554

Melvin, 

maart ¡963

Jij hebt misschien een pennenbak op je tafel staan. 
Of een etui in je laatje liggen. Met potloden en balpennen 
in allerlei kleuren. Niks bijzonders. Maar ooit schreven 
mensen met een ganzenveer.

Zwaar giftig
Lekker hè, kauwen op de 
achterkant van je potlood. 
Tegenwoordig kan dat niet 
zoveel kwaad. Je krijgt 
hoogstens wat vieze splinters 
in je mond. Maar tweehonderd 
jaar geleden was het staafje in 
potloden gemaakt van lood. 
Dat is duur en vooral erg giftig. 
Zwaar is het trouwens ook. 
Loodzwaar.

Tegenwoordig wordt het staafje 
gemaakt van grafi et. Grafi et 
lijkt op houtskool. Als je ermee 
schrijft, krijg je vegen. Daarom 
wordt het grafi et gemengd 
met klei. Daar wordt het harder 
van. Hoe meer klei erin zit, hoe 
harder de potloodpunt. En hoe 
minder vegen.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

D

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

voor de gek te houden.

voor de gek te houden.

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

D

kaart 1

kaa
rt

 2

De vader van Cheyenne heeft een kistje 
begraven in het park. Heel lang geleden al. 

Vol oude munten uit Suriname, 
mooie stenen en andere schatten. 

Hij heeft twee schatkaarten getekend. 
Maar welke schatkaart is de echte?

Ganzenveer
Tot de negentiende eeuw 
schreven mensen meestal met 
een ganzenveer. Van een veer 
kun je zelf een pen maken. Met 
een mesje snijd je er een punt 
aan. Je doopt de punt in een 
potje met inkt. Doordat de veer 
hol is, blijft er een beetje inkt 
in zitten. Net genoeg om een 
paar woorden te schrijven.

Kroontjespen
Tot in de jaren zestig schreven 
kinderen op school met een 
kroontjespen. Als je iets wilde 
schrijven, doopte je de punt 
in de inkt. Een heel geknoei. 
Zeker omdat de inkt niet snel 
droogde. Als je per ongeluk 
met je hand over het papier 
ging, veegde je alles uit.

Een kroontjespen 

moet je steeds 

opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen Een kroontjespen Een kroontjespen 

moet je steeds moet je steeds 

opnieuw in de opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen 

Zwaar giftig

5352

thema 3 – Kijken met je oren
les 3 – Verborgen schat
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PUZZELROUTE

STAP Introduceren

Lees met de kinderen de 
introductietekst op het 
mysterie in het lesboek en in 
het werkboek.
Leg uit: In deze les ga je 
opdrachten en puzzels maken. 
Je gaat ook sommen uitreke-
nen. Daarmee verzamel je 
getallen, die je invult in de tekst 
bij de oplossing. Dan weet je 
welke van de twee kaarten van 
Cheyennes vader de echte is.

STAP Lezen en verwerken

Wijs de kinderen op de 
structuur. Vertel: Bij elke vraag 
staan letterstempels. Deze 
stempels verwijzen naar de 
bronnen in je lesboek. Daar 
kun je het antwoord vinden op 
de vraag.

Didactische aanwijzing

Wijs de kinderen erop dat ze 
de nummers in de juiste 
volgorde naast elkaar moeten 
opschrijven. Dus eerst de 
ingekleurde nummers uit het 
linkerrijtje ‘nu’ van boven naar 
beneden, dan die uit het 
rechterrijtje ‘nu’ van boven 
naar beneden.

STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Benoem de pennen op de 
afbeeldingen. Van boven naar 
beneden: vulpen, balpen, 
ganzenveer, digibordpen, 
kroontjespen.
Wijs de kinderen erop dat 
‘kaart 1 en 2’ verwijst naar de 
schatkaarten bij bron C in het 
lesboek.

1

2

11

2
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Lees bron A, F, G en J. Welke pen of potlood hoort bij welke streep? 
Trek lijnen.

Met welke twee pennen zijn de kaarten van Melvin gemaakt? 

Tel die getallen bij elkaar op: 19 + 11 = 30 

Oplossing
Lees bron B, C en D. 

Melvin maakte de goede kaart in het jaar 1963    (antwoord opdracht 1). 

Hij was toen negen en schreef met een    kroontjespen (zie bron D en E). 

De goede kaart is dus kaart  1  . Weet je het niet? Kijk naar je uitkomst 

bij opdracht 3. Deel het getal door 30. De goede kaart is kaart  1  .

De schat ligt dus:

O• bij de uitkijktoren (kaart 1).             O      bij de steen (kaart 2).

11

vin gemaakt? 

19

gewoon potlood

kroontjespen

balpen

3

14

47

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Cheyenne heeft twee kaarten. Toch ligt er maar één schat 
in het park. Help jij haar ontdekken waar Melvin het kistje 
heeft begraven?

Lees bron A. Potloden waren vroeger heel anders dan nu. Hoort het woord bij 
vroeger of nu? Kleur steeds het nummer onder het goede woord.

 vroeger nu  vroeger nu

goedkoop   giftig  
lood   grafi et  
niet zwaar   niet giftig  

Welke nummers heb je ingekleurd onder ‘nu’? 1963          

1

Lees bron E, F, G, H, I en J. Hieronder staat een lijst met kenmerken.
Bij welke pen hoort het kenmerk? Trek lijnen.
Let op: soms moet je twee keer een lijn trekken.

Met welke pennen zijn kaart 1 en 2 gemaakt, denk je? 
Zet een 1 en een 2 bij het goede plaatje.

2

2

erken.

 

 

 

1

1. kun je makkelijk zelf maken

3. heeft een vulling die je kunt vervangen

5. kan niet schrijven op papier

2. rolt over het papier

6. elke lijn is precies even dik

7. veel kans op vlekken

4. één van de eerste echte pennen

46

Lees bron A, F, G en J. Welke pen of potlood hoort bij welke streep? 
Trek lijnen.

Met welke twee pennen zijn de kaarten van Melvin gemaakt? 

Tel die getallen bij elkaar op: 19 + 11 = 30 

Oplossing
Lees bron B, C en D. 

Melvin maakte de goede kaart in het jaar 1963    (antwoord opdracht 1). 

Hij was toen negen en schreef met een    kroontjespen (zie bron D en E). 

De goede kaart is dus kaart  1  . Weet je het niet? Kijk naar je uitkomst 

bij opdracht 3. Deel het getal door 30. De goede kaart is kaart  1  .

De schat ligt dus:

O• bij de uitkijktoren (kaart 1).             O      bij de steen (kaart 2).

11

vin gemaakt? 

19

gewoon potlood

kroontjespen

balpen

3

14
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Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
1 Zet een kopje thee.
2 Giet dit in een laag dienblad.
3 Laat je vel papier hier een tijdje in weken.
4  Leg je papier te drogen in de buurt van de verwarming. Is je papier 

droog? Dan is het tijd om je pen uit te proberen. Doop het puntje 
voorzichtig in een potje (galnoten)inkt. Trek eerst wat proefl ijntjes op 
een kladblaadje. Teken dan zo netjes mogelijk je schatkaart.

Ik kijk mijn werk na 
Ging het schrijven en tekenen goed met je zelfgemaakte pen?   ja   /   nee

Is het net zo makkelijk als schrijven met een gewone pen?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Ziet je schatkaart eruit zoals je van tevoren gedacht had?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Is het gelukt om te tekenen zonder vlekken of vegen te maken?   ja   /   nee

Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Dit gebruik je

• dienblad

• kladpapier

• mesje

• potje inkt 

(of zelfgemaakte galnoteninkt)

• stevig papier

• stevige veer

• theezakje 

Zo maak je je eigen pen.

Wat ga ik doen?
Je gaat een schatkaart maken van je slaapkamer, het klaslokaal of het 
schoolplein. Je tekent de schatkaart met een pen die je zelf maakt van 
een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 
door hem er heel oud uit te laten zien.

   
   Hoe ga ik het doen?
   Lees bron K en L. Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 
   kunt gebruiken.

   galnoot, roestige spijkers, heet  

   water, jampotje 

Zijn er geen galnoten, dan gebruik je gewone inkt. Met een theebadje 
kun je je kaart er spannend oud uit laten zien.

Bedenk wat er op jouw schatkaart moet komen. 
Heb je echt een schat? Of wil je de weg wijzen naar je lievelingsplek 
in het lokaal? Of naar een geheime hut? Bekijk de kaarten van bron C 
als voorbeeld. Teken jouw kaart op een kladpapiertje.

1 + 2

3

4

Soms kun je een mysterie oplossen door hetzelfde te doen 
als wat de dader deed. Maak net als Melvin een mysterieuze 
schatkaart met een zelfgemaakte pen. Staan er eikenbomen 
bij jou in de buurt? Dan kun je zelfs je eigen inkt maken!

 les 3

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje

om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

 Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 

een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
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STAP Lezen en verwerken

Samenwerking

Laat kinderen elkaars ant-
woorden controleren en ook 
de optelling voordat ze naar 
de oplossing gaan.

STAP Refl ecteren

Laat de kinderen hun ant-
woord vertellen. Hebben ze 
het mysterie opgelost? Hebben 
jullie ontdekt welke schatkaart 
jullie moeten gebruiken? [Kaart 
1, die is met een kroontjespen 
getekend en dus ouder dan 
kaart 2, die met een balpen is 
getekend.] Waaraan zie je dat? 
[Aan de vlekken en verschil-
lende lijndiktes. Die krijg je 
doordat je de kroontjespen 
steeds opnieuw in de inkt 
doopt. Als je net gedoopt 
hebt, zijn de lijnen dikker dan 
wanneer de inkt in het 
kroontje bijna op is.] 
Conclusie: Je kunt aan de soort 
pen waarmee geschreven is, 
ontdekken uit welke tijd een 
brief of schatkaart ongeveer 
stamt.
Een lesdoel is dat de kinderen 
de verschillen tussen de 
soorten schrijfgerei kennen. 
Maak een schema op het bord 
waarin u de lesstof nog eens 
samenvat. Maak een vak ‘toen’ 
(potlood met lood, ganzen-
veer, kroontjespen) en een vak 
‘nu’ (digibordpen, potlood 
met grafi et, vulpen, balpen). 
Laat de kinderen per schrijfge-
rei vertellen wat ze door deze 
les weten over de werking en 
de voor- en nadelen ervan.

Di� erentiatie

Gebruik het printblad voor de 
extra opdracht. U vindt het 
blad in de digibordsoftware bij 
deze les.

1

2
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Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Dit gebruik je

• dienblad

• kladpapier

• mesje

• potje inkt 

(of zelfgemaakte galnoteninkt)

• stevig papier

• stevige veer

• theezakje 

Wat ga ik doen?
Je gaat een schatkaart maken van je slaapkamer, het klaslokaal of het 
schoolplein. Je tekent de schatkaart met een pen die je zelf maakt van 
een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 
door hem er heel oud uit te laten zien.

   
   Hoe ga ik het doen?
   Lees bron K en L. Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 
   kunt gebruiken.

   galnoot, roestige spijkers, heet  

   water, jampotje 

Zijn er geen galnoten, dan gebruik je gewone inkt. Met een theebadje 
kun je je kaart er spannend oud uit laten zien.

Bedenk wat er op jouw schatkaart moet komen. 
Heb je echt een schat? Of wil je de weg wijzen naar je lievelingsplek 
in het lokaal? Of naar een geheime hut? Bekijk de kaarten van bron C 
als voorbeeld. Teken jouw kaart op een kladpapiertje.

Soms kun je een mysterie oplossen door hetzelfde te doen 
als wat de dader deed. Maak net als Melvin een mysterieuze 
schatkaart met een zelfgemaakte pen. Staan er eikenbomen 
bij jou in de buurt? Dan kun je zelfs je eigen inkt maken!

 les 3

om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

 Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 

een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
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Een nieuwe brief of kaart kun 

je oud laten lijken door hem 
een tijdje in een badje van 

thee te leggen. Hij wordt 
dan mooi geel.

Een nieuwe brief of kaart kun 

Een nieuwe brief of kaart kun 

Zelf inkt maken
Op de blaadjes van 
eikenbomen zitten soms 
galnoten. Dit zijn harde, 
houtachtige bolletjes. Ze 
ontstaan als een galwesp eitjes 
legt op het blad. Met deze 
galnoten is iets grappigs aan de 
hand. Je kunt er namelijk inkt 
van maken. Je slaat ze kapot en 
legt ze in een laagje heet water, 
met wat roestige spijkers erbij. 
De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Bij deze vulpen zit de inkt in 

een losse vulling. Als hij 

leeg is, doe je er een 

nieuwe in.

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

Om te onthouden

 de kroontjespen
 de vulpen

 de balpen
 de digitale pen

Vulpen en balpen
Sinds de uitvinding van de 
vulpen zagen schoolschriftjes 
er stukken netter uit. Met een 
voorraadje inkt in je pen is een 
inktpotje op tafel niet meer 
nodig. De kans op knoeien 
is dus kleiner. Maar een 
vulpen kan nog wel lekken. 
Bijvoorbeeld als de vulling er 
niet goed in zit. Is de inkt op? 
Dan doe je er gewoon een 
nieuwe vulling in.

In 1938 werd de balpen 
uitgevonden. In de punt 
van een balpen zit een klein 
kogeltje. Dit kogeltje rolt over 
het papier. Elke keer als het 
kogeltje binnen in de pen is, 
neemt het wat inkt mee. 
Buiten (op het papier) laat 
hij deze inkt achter. Een 
balpen lekt bijna nooit.

Recept voor galnoteninkt

Benodigdheden:

- galnoot

- roestige spÿ kers

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

stap 3

stap 2

stap 1

De volgende dag heb je je 
eigen potje inkt.

de digitale pen

Sla het galappeltje plat of maal 

In de punt van een balpen zit een klein kogeltje.

- heet water

- jampotje

Sla het galappeltje plat of maal 

het fÿ n in een koffiemolen. 

Doe dit in het jampotje met 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

wat roestige spÿ kers en een scheutje 

heet water.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Schud goed en laat een nachtje staan.

Met een digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de 

pen over het bord te bewegen, 

weet de computer wat er moet 

komen te staan. Inkt heb je 

niet nodig bij deze pen.

Soldaten in de Tweede Wereldoorlog
 

   waren maar wat blij met de balpen. 

       
 Een vulpen gaat enorm lekken 

    op
 grote

 hoogte.
 Een balpen niet. 

       
 Zo konden ze oo

k in het 

       
   vlie

gtuig vlek
loos s

chrijven
.

stap 3

digitale pen kun je op 

het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de het digibord schrijven. Door de 

stap 3

Met een Met een Met een digitale pen kun je op 
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Melvin, 

maart ¡963

Jij hebt misschien een pennenbak op je tafel staan. 
Of een etui in je laatje liggen. Met potloden en balpennen 
in allerlei kleuren. Niks bijzonders. Maar ooit schreven 
mensen met een ganzenveer.

Zwaar giftig
Lekker hè, kauwen op de 
achterkant van je potlood. 
Tegenwoordig kan dat niet 
zoveel kwaad. Je krijgt 
hoogstens wat vieze splinters 
in je mond. Maar tweehonderd 
jaar geleden was het staafje in 
potloden gemaakt van lood. 
Dat is duur en vooral erg giftig. 
Zwaar is het trouwens ook. 
Loodzwaar.

Tegenwoordig wordt het staafje 
gemaakt van grafi et. Grafi et 
lijkt op houtskool. Als je ermee 
schrijft, krijg je vegen. Daarom 
wordt het grafi et gemengd 
met klei. Daar wordt het harder 
van. Hoe meer klei erin zit, hoe 
harder de potloodpunt. En hoe 
minder vegen.

les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

D

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

voor de gek te houden.

voor de gek te houden.

Melvin, de vader van Cheyenne, heeft twee 

schatkaarten gemaakt. Eén ervan is vals. 

Die heeft hij later gemaakt om zijn broertje 

D

kaart 1

kaa
rt

 2

De vader van Cheyenne heeft een kistje 
begraven in het park. Heel lang geleden al. 

Vol oude munten uit Suriname, 
mooie stenen en andere schatten. 

Hij heeft twee schatkaarten getekend. 
Maar welke schatkaart is de echte?

Ganzenveer
Tot de negentiende eeuw 
schreven mensen meestal met 
een ganzenveer. Van een veer 
kun je zelf een pen maken. Met 
een mesje snijd je er een punt 
aan. Je doopt de punt in een 
potje met inkt. Doordat de veer 
hol is, blijft er een beetje inkt 
in zitten. Net genoeg om een 
paar woorden te schrijven.

Kroontjespen
Tot in de jaren zestig schreven 
kinderen op school met een 
kroontjespen. Als je iets wilde 
schrijven, doopte je de punt 
in de inkt. Een heel geknoei. 
Zeker omdat de inkt niet snel 
droogde. Als je per ongeluk 
met je hand over het papier 
ging, veegde je alles uit.

Een kroontjespen 

moet je steeds 

opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen Een kroontjespen Een kroontjespen 

moet je steeds moet je steeds 

opnieuw in de opnieuw in de 

inkt dopen.

Een kroontjespen 

Zwaar giftig
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CREATIEVE ROUTE

STAP Introduceren

Lees met de kinderen de 
introductietekst op het 
mysterie in het lesboek en in 
het werkboek.
Vertel: In deze les gaan we zelf 
een schatkaart maken, net als 
Melvin. Om de kaart er extra 
oud en geheimzinnig uit te 
laten zien, tekenen we hem met 
een zelf gesneden ganzenveer 
(en eventueel met van tevoren 
zelf gemaakte galnoteninkt).
Kies hoe u de kinderen aan het 
werk zet: alleen, tweetallen of 
groepjes? Tegelijk of na elkaar?
Wijs de kinderen op de vier 
stappen: Wat ga ik doen? Hoe 
ga ik het doen? Ik doe mijn 
werk. Ik kijk mijn werk na. Laat 
zien dat er bij de opdrachten 
verwezen wordt naar de 
bronnen in het lesboek.
Maak duidelijke werkafspra-
ken. Wat moeten de kinderen 
doen als ze inkt morsen? Waar 
moeten de schatkaarten 
drogen als ze klaar zijn? Hoe 
lang mogen ze erover doen? 
Hoe moeten ze het mesje 
vasthouden?

Di� erentiatie

Als het tekenen van een 
plattegrond te moeilijk is, laat 
de kinderen dan een brief 
schrijven met hun zelf 
gesneden ganzenveer.

STAP Lezen en verwerken

Taalsteun

Help kinderen die moeite 
hebben bij het bedenken van 
hun schatkaart door de 
genoemde opties door te 
nemen.
Als het niet lukt, verstop dan 
een euro in de klas. Vertel de 
kinderen waar hij ligt. Laat hen 
dan een schatkaart van de klas 
maken. Benoem welke dingen 
u daarop wilt zien, bijvoor-
beeld stoelen, kasten, tafels, 
bureau.

1

2

3

4

5

1

2
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Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
1 Zet een kopje thee.
2 Giet dit in een laag dienblad.
3 Laat je vel papier hier een tijdje in weken.
4  Leg je papier te drogen in de buurt van de verwarming. Is je papier 

droog? Dan is het tijd om je pen uit te proberen. Doop het puntje 
voorzichtig in een potje (galnoten)inkt. Trek eerst wat proefl ijntjes op 
een kladblaadje. Teken dan zo netjes mogelijk je schatkaart.

Ik kijk mijn werk na 
Ging het schrijven en tekenen goed met je zelfgemaakte pen?   ja   /   nee

Is het net zo makkelijk als schrijven met een gewone pen?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Ziet je schatkaart eruit zoals je van tevoren gedacht had?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Is het gelukt om te tekenen zonder vlekken of vegen te maken?   ja   /   nee

Zo maak je je eigen pen.

1 + 2

3

4

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
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Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje
1 Zet een kopje thee.
2 Giet dit in een laag dienblad.
3 Laat je vel papier hier een tijdje in weken.
4  Leg je papier te drogen in de buurt van de verwarming. Is je papier 

droog? Dan is het tijd om je pen uit te proberen. Doop het puntje 
voorzichtig in een potje (galnoten)inkt. Trek eerst wat proefl ijntjes op 
een kladblaadje. Teken dan zo netjes mogelijk je schatkaart.

Ik kijk mijn werk na 
Ging het schrijven en tekenen goed met je zelfgemaakte pen?   ja   /   nee

Is het net zo makkelijk als schrijven met een gewone pen?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Ziet je schatkaart eruit zoals je van tevoren gedacht had?   Ja   /   Nee ,   want

 .

Is het gelukt om te tekenen zonder vlekken of vegen te maken?   ja   /   nee

Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Dit gebruik je

• dienblad

• kladpapier

• mesje

• potje inkt 

(of zelfgemaakte galnoteninkt)

• stevig papier

• stevige veer

• theezakje 

Zo maak je je eigen pen.

Wat ga ik doen?
Je gaat een schatkaart maken van je slaapkamer, het klaslokaal of het 
schoolplein. Je tekent de schatkaart met een pen die je zelf maakt van 
een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 
door hem er heel oud uit te laten zien.

   
   Hoe ga ik het doen?
   Lees bron K en L. Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 
   kunt gebruiken.

   galnoot, roestige spijkers, heet  

   water, jampotje 

Zijn er geen galnoten, dan gebruik je gewone inkt. Met een theebadje 
kun je je kaart er spannend oud uit laten zien.

Bedenk wat er op jouw schatkaart moet komen. 
Heb je echt een schat? Of wil je de weg wijzen naar je lievelingsplek 
in het lokaal? Of naar een geheime hut? Bekijk de kaarten van bron C 
als voorbeeld. Teken jouw kaart op een kladpapiertje.

1 + 2

3

4

Soms kun je een mysterie oplossen door hetzelfde te doen 
als wat de dader deed. Maak net als Melvin een mysterieuze 
schatkaart met een zelfgemaakte pen. Staan er eikenbomen 
bij jou in de buurt? Dan kun je zelfs je eigen inkt maken!

 les 3

Ik doe mijn werk

Zo maak je je eigen pen.
1 Maak je veer goed schoon.
2 Snijd de punt schuin af.
3  Snijd een klein stukje van de scherpe onderkant af, 

zodat het puntje plat is.
4  Maak een klein sneetje in de lengte, in het midden van het platte 

stukje. Zo kan de punt beter bewegen als je gaat schrijven of tekenen.

Theebadje

om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

 Schrijf op wat 
   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
   een nachtje staan voor je hem 

een stevige veer. Als er galnoten in de buurt zijn, maak je je eigen inkt 
om mee te tekenen. Zo niet, dan maak je je schatkaart extra bijzonder 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   Hoe ga ik het doen?
 Schrijf op wat 

   je nodig hebt om zelf galnoteninkt 
   te maken. Let op: galnoteninkt moet 
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les 3 – Verborgen schat
thema 3 – Kijken met je oren

Cheyenne heeft twee kaarten. Toch ligt er maar één schat 
in het park. Help jij haar ontdekken waar Melvin het kistje 
heeft begraven?

Lees bron A. Potloden waren vroeger heel anders dan nu. Hoort het woord bij 
vroeger of nu? Kleur steeds het nummer onder het goede woord.

 vroeger nu  vroeger nu

goedkoop   giftig  
lood   grafi et  
niet zwaar   niet giftig  

Welke nummers heb je ingekleurd onder ‘nu’? 1963          

1

Lees bron E, F, G, H, I en J. Hieronder staat een lijst met kenmerken.
Bij welke pen hoort het kenmerk? Trek lijnen.
Let op: soms moet je twee keer een lijn trekken.

Met welke pennen zijn kaart 1 en 2 gemaakt, denk je? 
Zet een 1 en een 2 bij het goede plaatje.

2

2

erken.
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1. kun je makkelijk zelf maken

3. heeft een vulling die je kunt vervangen

5. kan niet schrijven op papier

2. rolt over het papier

6. elke lijn is precies even dik

7. veel kans op vlekken

4. één van de eerste echte pennen
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Lees bron A, F, G en J. Welke pen of potlood hoort bij welke streep? 
Trek lijnen.

Met welke twee pennen zijn de kaarten van Melvin gemaakt? 

Tel die getallen bij elkaar op: 19 + 11 = 30 

Oplossing
Lees bron B, C en D. 

Melvin maakte de goede kaart in het jaar 1963    (antwoord opdracht 1). 

Hij was toen negen en schreef met een    kroontjespen (zie bron D en E). 

De goede kaart is dus kaart  1  . Weet je het niet? Kijk naar je uitkomst 

bij opdracht 3. Deel het getal door 30. De goede kaart is kaart  1  .

De schat ligt dus:

O• bij de uitkijktoren (kaart 1).             O      bij de steen (kaart 2).
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STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Let op dat de kinderen van 
zich af snijden.

STAP Refl ecteren

Bekijk met de kinderen het 
resultaat. Laat de kinderen ook 
elkaars kaarten bekijken. Zien 
die er netjes uit? Concludeer: 
Het viel waarschijnlijk niet mee 
om met een veer te tekenen. Je 
moet hem steeds opnieuw in de 
inkt dopen waardoor je 
makkelijk knoeit. De inkt vlekt 
en de lijnen zijn niet even dik: 
als je net gedoopt hebt, krijg je 
dikkere lijnen dan wanneer de 
inkt in de punt bijna op is.
Weten de kinderen nu ook 
welke van de twee kaarten in 
het lesboek de echte is? [Kaart 
1. Je ziet dat deze met een 
kroontjespen is getekend, die 
net zo werkt als een ganzen-
veer. Kaart 2 is met balpen 
getekend, dus nieuwer.]
Conclusie: Je kunt aan de soort 
pen waarmee geschreven is, 
ontdekken uit welke tijd een 
brief ongeveer stamt.
Een lesdoel is dat de kinderen 
de verschillen tussen de 
soorten schrijfgerei kennen. 
Maak een schema op het bord 
waarin u de lesstof nog eens 
samenvat. Maak een vak ‘toen’ 
(potlood met lood, ganzen-
veer, kroontjespen) en een vak 
‘nu’ (digibordpen, potlood 
met grafi et, vulpen, balpen). 
Laat de kinderen per schrijfge-
rei vertellen wat ze door deze 
les weten over de werking en 
de voor- en nadelen ervan.
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