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OPDRACHT 1 | Van bron tot kraan
In Nederland wordt 60% van het drinkwater gemaakt van grondwater en 40% van oppervlakte- 

water. Hier zie je hoe van grondwater, drinkwater wordt gemaakt. Zet steeds een cirkel om  

het juiste antwoord.
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Door de warmte van de zon verdampt water. Waar / Niet waar

De waterdamp verandert in de wolk in regendruppels. Waar / Niet waar                                                                        

Het water blijft op de grond liggen. Waar / Niet waar                                                                               

Het water wordt met een speciale pomp uit de grond gepompt. Waar / Niet waar                                      

Het water gaat na het oppompen door buizen direct naar jouw huis. Waar / Niet waar

Het kraanwater gaat via leidingen boven de grond naar jouw huis of school. Waar / Niet waar                    

Thuis of op school moet je zelf nog het water uit de grond pompen. Waar / Niet waar  

Na het douchen verdwijnt het kraanwater in de natuur. Waar / Niet waar

Het waterschap zuivert het water. Het water kan weer terug de natuur in. Waar / Niet waar 
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STAP:
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OPDRACHT 2 | Slim omgaan met water
We gebruiken veel water per dag. Het is belangrijk om slim met water  

om te gaan. Het kost namelijk veel energie om kraanwater te maken. 

a. Weet jij wanneer je veel water gebruikt? Nummer de plaatjes in  

de goede volgorde.   1 = het minste water, 4 = het meeste water.

OPDRACHT 3 | Drinken is belangrijk
a. Je lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Water is belangrijk voor verschillende onderdelen 

in je lichaam. Zet de woorden op de juiste plek:  bloed, hersenen, huid, long, hart, botten, darmen.

b. Het is goed om elke dag acht glazen water te drinken. Soms heb je meer water nodig.  

Bijvoorbeeld als je veel zweet. Maar je hebt niet alleen extra water nodig als je zweet.  

Noem nog twee momenten waarop je extra vocht nodig hebt. 

1.                                                    

2.                                                 

b. Ook jij kunt slim met water omgaan. Kijk maar eens naar de tips hieronder.  

Bedenk zelf ook nog een tip.

Kraan uit tijdens het tandenpoetsen

De kleine spoelknop van de wc gebruiken na het plassen

Kort douchen (max. 5 minuten)

TIPS: 

Mijn tip:

Water drinken mag 

natuurlijk altijd! 

Water is gezond. 

Drink in elk geval 

acht glazen 
per dag.


