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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Water van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en 
werken over allerlei dingen die met water te maken hebben. Water is soms heel vanzelfsprekend voor 
ons, maar het is belangrijk dat kinderen leren dat we er zuinig op zijn.  De kinderen denken na over 
vies en schoon water. Wat zijn de eigenschappen van water en wat kun je allemaal doen met water? 
 
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen 
te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders 
weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Water op straat
Water is overal. Kijk onderweg naar school of naar de winkel samen eens goed wat jullie tegenkomen 
aan water. Een fontein, een sloot of een vijver misschien? Maak er een spelletje van. Wie het eerst iets 
met water ziet roept: Water! Neem de tijd om het water even van dichtbij te bekijken. Zoek naar: de 
druppel, de kraan, de tuinslang, de emmer, de paraplu, … 

Water thuis
Spelen met water is altijd leuk, zeker als u het samen met uw kind doet. Maak samen buiten een  
waterbaan van afvalmateriaal, zoals lege petflessen, stukken tuinslang en buizen. Lukt het om het 
water door de baan te laten stromen zonder dat er onderweg veel water verloren gaat? Slecht weer? 
Vul de gootsteen of het bad en pak eens materialen uit de keukenla zoals kleine bakjes, eierdopjes, 
diepe lepels en zeefjes. Experimenteer samen met overgieten, vullen en leeggooien. 

Toveren met water
Doe samen een proefje met water. Neem een glas, een ansichtkaart, een bord en water. Vul het glas 
helemaal met het water. Hij moet zo vol zitten dat het water een beetje bol staat aan de bovenkant 
(niet te veel). Leg de ansichtkaart op het glas. Leg het bordje er bovenop en draai het geheel nu om. Til 
nu het glas op terwijl het bord blijft staan. Het papier houdt het water tegen! 
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Water drinken
Dorst? De keuze is enorm. Drink allebei gewoon water uit de kraan. Waar smaakt het eigenlijk naar? 
Maak samen een kopje thee en kijk goed wat er gebeurt als jullie een theezakje in het hete water 
hangen. Doe dit ook met aanmaaklimonade. Doe eerst weinig limonade in het water en roer het. 
Doe er steeds een beetje meer bij. Wanneer is de limonade het lekkerst? 

Water op internet
•  Op www.droppiewater.nl kunnen kinderen informatie krijgen, spelletjes doen en luisteren naar 

liedjes over water.
•  In de app De zee van juf Jannie leren kinderen allerlei woorden en zinnen die met de zee te maken 

hebben. Voor iPhone en iPad.
•  Bekijk samen de website van Ecomare: www.ecomare.nl. Ecomare is een zeehonden- 

opvangcentrum op Texel, maar er zijn nog veel meer waterdieren te vinden in Ecomare. 

Samen lezen over water
• Kikker en het water door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold B.V. 
• Floddertje in bad door Annie M.G. Schmidt. Uitgeverij Querido. 
• Een vis in bad door Géraldine Elschner. Uitgeverij De Vier Windstreken. 

Thuisopdracht Water 
Bespreek met uw kind hoe vaak jullie op een dag water gebruiken. Bij het tandenpoetsen, thee 
zetten, naar de wc gaan, … Maak samen met uw kind een tekening of een foto van een moment 
waarop jullie in huis vaak water gebruiken. Gebruik hiervoor het werkblad dat bij deze brief zit. 
Neem de afbeelding mee naar school als deze af is. 
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Wanneer gebruiken jullie thuis veel water? Maak er een tekening van of maak een foto  
en plak deze op de waterdruppel.


