
Watertest 
Het kraanwater dat jij drinkt, wordt 

uit de grond opgepompt bij een water-

pompstation in de provincie Utrecht. 

Flessenwater komt uit een fabriek. Vaak 

is flessenwater hetzelfde water dat uit de 

kraan komt. Soms valt water gewoon uit 

de lucht: het regent. Welk water smaakt 

nu eigenlijk het beste? Doe de test! 

1  Vang regen op in een glas en vul een 

glas met kraanwater en andere glazen 

met verschillende soorten flessenwater.

2 Laat nu je ouders of vriendjes proeven. 

Drinkwaterkrant
Groep 5/6

Gezond water
Warm en koud. Kraanwater is gezond! Drink kraanwater en beweeg. 
Zo blijft jouw hoofd koel en jouw lijf gezond! Door kraanwater te 
drinken blijft ook jouw gebit stralend en sterk.

IJskoud water
Als water 0 graden is verandert 
het in ijs. Met ijsblokjes ‘pimp’ jij 
jouw glas water. 

Wat heb je nodig? 
• Een ijsblokjeshouder.

•  Kleine stukjes fruit:  

schijfje citroen/limoen/ 

sinaasappel/bes of aardbei 

•  Stop in de houder kleine stukjes 

fruit en vul de houder daarna  

met water. 

•  Zet de gevulde ijsblokjeshouder  

8 uur in de vriezer. 

Daarna zijn de ijsblokjes klaar voor 

gebruik. Vul een glas met kraanwater 

voeg een ijsblokje toe.

Laat je ouders of vrienden proeven!

Kunnen zij kraanwater herkennen? 

Welk water vinden zij het beste smaken? 

Welk water drinken zij liever niet nog een keer? 

Ja Nee

Regenwater

Regenwater

Kraanwater

Kraanwater

Flessenwater

Flessenwater

Proef warm water

Vul twee drinkflessen met water. 

Wikkel een fles in papier. Zet beide 

flessen in de zon en wacht even. 

Drink na een tijdje uit elke fles een 

slok water. Merk je een verschil? 

Het water uit de fles met papier is 

koeler. Het papier houdt de warmte 

tegen. Hoe drink jij water het liefst?
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Ocht
end Middag Avond

Ga naar de supermarkt bij jou in de buurt. 
Neem je opschrijfboekje mee. 
Hoeveel soorten water worden er verkocht? 

Schrijf op wat een fles/pak water kost. 

Welk merk water is het duurste? 

Duizend liter kraanwater kost ongeveer 1 euro en 36 eurocent. 

Hoeveel flessen kun jij voor dit bedrag in de supermarkt kopen?

Supermarktonderzoek 

SterkWater

Junior - Michael

Sterke thee 
Maak een kopje kruidenthee. 

Dat kan met gedroogde 

kruiden; zoals rozemarijn, thijm, 

citroenverbena (verveine) of salie. 

Of met verse kruiden zoals munt 

en citroenmelisse. 

• Doe gekookt water in een kopje. 

•  Strooi er een flinke laag kruiden 

bovenop. 

•  Wacht tot het water stil staat en is 

afgekoeld. 

•  De kruiden blijven drijven. Duw dan voorzichtig 

met je vinger op de kruiden. 

•  Jouw vinger wordt niet nat, wel plakken de 

kruiden aan jouw vinger. Dit komt doordat de 

bovenste laag van het water heel sterk is, dit 

wordt oppervlaktespanning genoemd. 

Maak nu echte kruidenthee 
Doe kruiden onderin de theepot en giet daarna 

kokend water over de kruiden. Laat de thee 

een paar minuten staan (trekken). Verstop de 

suikerpot, want suiker in drank is niet goed voor 

jouw tanden en lijf.

Tips voor een stralend gebit 
1  Drink zoveel mogelijk water! 

2  Drink water op vaste momenten op een dag. 

3  Drink minimaal zes glazen op een dag. 

4  Drink melk voor een sterk gebit! 

5 In frisdrank en vruchtensappen zitten suikers  

 en zuren die jouw gebit beschadigen.  

 Drink er weinig van!

Waterwoorden
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Ocht
end Middag Avond
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Junior - Michael

Water Thuis 
Hou een week bij wat je drinkt.  
Vul bij de koelkast in wat jij hebt gedronken.

De woorden staan 
van links naar 
rechts of van boven 
naar beneden 

Woordzoeker

Vraag het na en 
verzamel! 

Hoeveel glazen drinken jouw ouders  

op een dag? 

Drinken zij water? 

Zo ja, hoeveel glazen? 

Wat drinken zij het liefste? 

Verzamel deze week alle pakken en 

flessen die jullie thuis leegdrinken. 

Hoeveel flessen en pakken heb jij 

verzameld?

Is dat meer of minder dan jouw 

klasgenoten hebben verzameld?

Ja Nee

Meer Minder
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Colofon

Ga jij sporten? Vergeet je bidon niet! Van sporten ga je 
zweten. Je verliest vocht. Daardoor krijg je dorst. Het 
is belangrijk dat je het vocht snel weer aanvult. 
Kraanwater lest de dorst het best. 

Het flessenspel
Een super leuk spel om met je klasgenoten of vrienden te 

spelen op het schoolplein, thuis in de tuin, of in de straat. 

Iedereen zet een plastic fles gevuld met water (zonder dop) 

voor zich neer. Zet tien centimeter boven de onderkant van 

de fles een streep met een zwarte marker. Probeer met een 

bal de fles van je tegenstander omver te schieten, maar kijk 

uit dat je eigen fles niet omvalt! De bedoeling is dat je fles 

zo lang mogelijk gevuld blijft met water. Wanneer het water 

tot de zwarte streep komt is de fles bijna leeg en heb je 

verloren. Diegene die als laatste over blijft met water in zijn 

fles (boven de streep) is de winnaar. 

Is de fles nog schoon? Deel dan het overgebleven 
water uit aan je klasgenoten en vrienden. 

Hoeveel glazen drinkwater kun 

je schenken uit de fles? Glazen

Water lest de dorst

Gymleraar Job

Suikerflat 
Zeg nee tegen suiker 
en zuur! 

Voor elk glas water dat 

jij drinkt, spaar jij met 

jouw klasgenoten een 

suikerklontje. Met de 

suikerklontjes kunnen 

jullie samen een suikerflat 

bouwen. Welke klas maakt 

de hoogste suikerflat? 

Duurzame bidon 

Drink water uit de kraan 

en uit jouw bidon! Zo 

zorg jij ervoor dat er niet 

meer afval komt. Jij hoeft 

geen flesjes of pakjes 

weg te gooien. Een bidon 

kan je telkens opnieuw 

gebruiken! 

Sport en Water

Sportieve gast
Je lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Je kunt 

30 tot 40 dagen zonder eten blijven leven, maar zonder 

water houd je het niet langer dan drie dagen vol! Dit geeft 

wel aan hoe belangrijk water voor je lichaam is. Wanneer 

je gaat sporten ga je zweten en dan verlies je water, het is 

daarom erg belangrijk om iedere dag 1 tot 1,5 liter water 

te drinken. Ik zorg ervoor dat ik voldoende water drink. 

Zo blijf ik fit en kan ik lekker doorgaan met sporten!
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