
Drinkwaterkrant

Kleur de glazen in met de kleur van het drinken dat jij gisteren 

gedronken hebt. Bijvoorbeeld je hebt bij het ontbijt 1 glas 

chocomelk en 1 glas sinaasappelsap gedronken. 

Dan kleur je 1 glas bruin en 1 glas geel. Heb je (karne)melk 

gedronken? Kleur dan het glas grijs. Heb jij water gedronken? 

Kleur dan het glas blauw.

Wat drink jij
Bij het ontbijt

Na school

In de pauze

Na het spelen

Bij de lunch

Voor het slapen

Groep 3/4

Hoeveel glazen water? .………...................................................

Hoeveel glazen melk? .………....................................................

Hoeveel glazen sap of limonade? .…….....................................

Hoeveel kopjes thee? .……….....................................................

Hoeveel suikerklontjes heb jij in de thee gedaan? ...................

Wat heb jij gisteren gedronken?
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Op de plaatjes zie je drinken. Reken uit hoeveel suikerklontjes er in het drinken zit.
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Jij bestaat uit water
Jouw lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water. 

In je hersenen zit water, in je bloed zit water, zelfs in 

je tanden zit water. Als je zweet en plast gaat er water 

uit je lichaam. Door water te drinken komt er weer 

water in je lichaam. Water drinken helpt om jouw 

lichaam gezond en sterk te houden! Pak een blauw 

kleurpotlood. Kleur het meisje voor net iets meer dan 

de helft met ‘water’.

Rekenen met suikerklontjes



 
Smaaktest: 
Lekker, lekkerder, lekkerst

Water is lekker. Je kunt water nog 

lekkerder maken, door er iets 

bij te doen. Probeer dit eens uit. 

Welke smaak vind jij het lekkerst? 

Kleur achter jouw lekkerste smaak 

het vakje in.

+ +

+

++

+

Water is lekker
.

Water is goed.

Water, zoals w
ater wezen moet.

Water is blauw
.

Wat zeg je me 
nou?

Als het in mijn beker zit,

is water toch ech
t wit!

Toch denk ik 
voorzichtig,

water is doorz
ichtig. 

(Elja Bos, 2013)
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F INISH

Kleurplaat



Titel of uitgave4 

Colofon

Limonade smaakt soms zoet en soms zuur. Of het smaakt 

zoet, maar is ook zuur. Denk maar eens aan cola. Zoet 

en zuur zijn niet goed voor je tanden. Elke keer dat jij 

limonade drinkt, worden je tanden een beetje zacht.  

Een poosje later zijn ze weer hard. Als je tanden zacht zijn, 

kunnen ze sneller kapot gaan. Zo krijg je gaatjes of worden 

je tanden steeds een beetje dunner. Als je water drinkt 

worden je tanden niet zacht. Water is dus heel goed voor 

je tanden.

Vandaag ben jij een tandarts. Kijk goed naar deze mond. 
Kleur de tanden waar iets mee aan de hand is rood. 

Water voor je tanden
Kijk met een spiegel in je eigen mond. 

1. Zie jij gaatjes in jouw tanden of kiezen? 

2. Ga jij naar de tandarts? 

3. Heeft de tandarts bij jou weleens gaatjes gevuld?

4. Hoeveel vullingen heb jij?

5.  Zie jij tanden die dunner worden door het drinken 

en eten van zoet en zuur?

Ja Nee Weet ik niet

Ja Nee Weet ik niet

Ja Nee Weet ik niet

Ja Nee Weet ik niet

Goudvis
Vader: “He Jantje, je mag je Goudvis 
wel eens schoon water geven.” 
Jantje: “Waarom? Hij heeft het oude 
nog niet op.”

Glaasje water
Achmed: “Mammie, mag ik nog een glaasje water?” 
Moeder: “Wat? Ga toch slapen. Dit is al het dertigste glaasje  
 dat je vraagt!” 
Achmed: “Ja, maar mijn kamertje staat nog steeds in brand!”

Antwoord: een hijskraan 

Raadsel
Uit welke kraan komt geen water? 
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