
Wat ga je doen? (per tweetal)
  Van je juf of meester krijg je de spullen die je nodig 
hebt. 

  Prik met een naald een gat in de boven- en onderkant 
van het ei. (vraag je juf of meester waar je dit het beste 
kunt doen!)

 Blaas het ei uit.
 Plak één gat dicht. 
  Doe een beetje water in het ei. (vraag je juf of meester 
waar je dit het best kunt doen!)

 Snijd uit piepschuim de bodem van je stoomboot.
  Kleur het piepschuim, zodat jullie straks je eigen boot 
herkennen.

 Buig 4 paperclips rechts als klemmetjes.
 Zet een waxinelichtje midden op het piepschuim.
  Steek de gebogen paperclips rondom het waxinelichtje 
in het piepschuim en leg het ei er bovenop.

  Loop voorzichtig met je stoomboot naar de bak met water.
  De juf of meester steekt het waxinelichtje aan en ... 

 je boot gaat ervandoor!

Water als energie
Met water kun je  energie leveren. In de zeventiende 

eeuw ontdekten wetenschappers dat stoom ongelooflijk 
veel kracht kon opleveren. Zelfs zoveel dat je hiermee een 

locomotief kon aandrijven! De Machinefabriek “Breda” 
was een fabriek in Breda die stoomlocomotieven  

bouwde. De allereerste en oorspronkelijke vestiging van 
deze fabriek was op een eilandje gelegen in de rivier de 

Mark, tussen de Nieuweweg en de Jan van Polanenkade, 
wat nu de Markendaalseweg is.    

Ga naar de opdrachten en maak je eigen stoomboot!
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   Wat ga je doen?
Hieronder staat een verhaaltje over de waterkringloop. Als je de  
opdracht goed uitvoert dan kun jij de waterslogan compleet maken. 

  Zet de volgende woorden op de juiste plek in het onderstaande 

verhaal. Gebruik ieder woord één keer. 

gas - wolk - grondwater - waterdruppels 
regen - sneeuw - zee - kringloop 

waterdamp - zon - verdampt - wind

 De kringlopen van 
het water

Er bestaan 2 kringlopen; een grote - en een kleine 
waterkringloop. De grote waterkringloop is er al 

duizenden jaren en stopt nooit. De kleine kringloop is
 door mensen gemaakt. 

We ‘lenen’ het water om zelf te gebruiken en daarna 
terug te geven aan de grote 

kringloop.

    

Misschien drink jij dus 
wel dinosaurusplas van 

duizenden jaren geleden… 
Maak het kringloopverhaal 

compleet en leer hoe het 
werkt!

Hey jongens en meisjes,
Ik ben Robbie de Rat en woon net 

als jullie in Breda. Ik doe niets  
liever dan zwemmen, maar je kunt 
nog meer doen met water. Zullen 

we dit samen gaan 
ontdekken? 

“Wees zuinig 
met water, 
want elke 

. . . . . . .  telt!”

Groep 5-6
Waterkaart
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Heb je weleens gekeken naar de stoom uit je glas als je thee nog heet is? Dit stoom 

bestaat uit hele kleine waterdruppels en noemen we                                Waterdamp is ook 

water, alleen bestaat het water uit een andere vorm, namelijk  

Water in oceanen en zeeën                            U  ook. Dit komt door de               Hoog in de 

lucht is het koud(er) en wordt waterdamp een                        P  Deze wordt naar land 

geblazen door de                       P  Als de wolk groter wordt, wordt de waterdamp zwaar 

en worden het weer                                     
       De waterdamp valt naar beneden als

                        E    maar dit kan ook als                             L     Het water valt op de grond 

en in slootjes en rivieren. Op de grond, zakt het in de bodem en noemen we het 

                                     
          D  Hier drinken de planten van. Vanuit de slootjes en 

rivieren, stroomt het water naar de                        R   Het water uit de zee verdampt en       

     de                                     
      begint opnieuw.

 Schrijf de letters die 
achter de zin staan op de juiste 
plaats in de tekening hierboven.

 Volg met je vinger de kring-
loop en start bij vakje 1.
 Deze vologorde van letters

maken de volgende
zin af.



Keuringsdienst 
     van water
    

Heb je tijdens het zwemmen weleens een slok 
zeewater binnen gekregen? En in een meer of 
zwembad? Water kan erg van smaak verschillen. 
Wanneer je op verschillende plaatsen in Nederland 
water uit de kraan drinkt, merk je dat ook kraan-
water van smaak kan verschillen. Wat blijkt: al ziet 
water er hetzelfde uit, er zijn verschillen! 

Wat ga je doen?  (per tweetal) 
Jullie behoren tot de inspectie van de keurings-
dienst en komen hier op school verschillende  
soorten water testen.

   Van je juf of meester krijg je de spullen die je 
nodig hebt. 

   Bekijk het uitgedeelde werkblad en de punten 
waarop je straks moet beoordelen.

   Onderzoek samen ieder glas water op geur, 
kleur en smaak en vul dit in op het werkblad. 

   Je juf of meester schrijft aan het eind van de  
opdracht de hoogste scores op het bord om  
erachter te komen wat jullie samen als klas  
het beste en lekkerste water vinden. 

De grote 
waterkringloop 

in het klein
Heb jij het kringloopverhaal al gemaakt? 
Ja…? Dan weet je nu ook wat de grote 
waterkringloop is. Maar wist je al dat de 

grote waterkringloop 
ook in het klein werkt?  
Luister goed naar je juf 
of meester en ontdek hoe 
je de grote kringloop zo 
klein kunt maken dat 
deze in je hand past!

Wat ga je doen?
 (per tweetal)

   Vul de schone pot met kiezelstenen tot de bodem 
bedekt is.

  Strooi 5 cm potgrond over het grind. 
  Prik met je vinger gaatjes in de grond, zet de 
plantjes erin en druk ze goed aan.

  Geef de plantjes heel voorzichtig water, (let op: 
druppel voorzichtig, anders spoelen je plant-
jes weg!) totdat er een klein beetje water op de 
bodem van het glas te zien is. Als je meer water 
geeft, gaan je plantjes rotten.  

  Versier het landschap met steentjes en houtjes.
  Schroef het deksel op de pot en zet hem op een 
lichte plaats, maar niet direct in de zon!

  Je hoeft de plantjes geen water te geven; weet jij 
waarom ?

Waterprater
Gebruik water eens op een andere 

manier; bijvoorbeeld door er je eigen 
alfabet mee te maken.

Wat ga je doen?
 (per tweetal)

  Bedenk samen een aantal woorden 
die te maken hebben met water. 

  Maak nu een wateralfabet; begin 
met de letter ‘A’. Welk woord ken 
je dat met water te maken heeft en 
begint met de letter A? Schrijf dit 
woord op. 

  Doe dit ook voor de letters B, C, D, 
E t/m Z

  Speel samen het spellingsalfabet.  
Je juf of meester vertelt hoe dit 
moet en denk eraan: struikel niet 
over de woorden!

Zonder schoon 
water, wordt het 

een flater!
Kun jij je een wereld zonder water voorstellen? 
Bedenk eens waar je op een dag allemaal water 

bij gebruikt. Bekijk de tekening op de achterkant 
(kleine waterkringloop). Bedenk wat er kan 

ontbreken en maak de tekening weer compleet.

Wat ga je doen?
  Bedenk een activiteit in huis waarbij je water 
gebruikt.

  Help de bouwvakkers door deze activiteit in de 
tekening te tekenen. Vergeet de aanvoer en de 
afvoer van het water niet! 

  Geef de leidingen die schoon water aanvoeren 
een blauwe kleur en de leidingen die vuil water 
afvoeren een rode kleur!

  Zie je waar het schone water in Breda vandaan 
komt en waar het vieze water naartoe gaat? 


