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Doelgroep
Leerlingen van groep 3 t/m 5 van het basis- 

onderwijs (leeftijd 6 t/m 9 jaar). Het boek is  

bedoeld als voorleesboek. Vanaf groep 5  

kunnen de leerlingen het ook zelfstandig 

gaan lezen.

Leerdoelen
De leerlingen leren:

• Waar drinkwater vandaan komt.

• Wat de waterkringloop is.

• Wat een waterwingebied is.

• Hoe drinkwater wordt gemaakt,  

nu en in de toekomst.

• Hoe je slim omgaat met water.

• Hoe drinkwaterbedrijven goed omgaan  

met de natuur.

• Dat water uit de kraan gezond is.

• Hoe je water lekkere smaakjes kunt geven.

D eze handleiding hoort bij het prentenboek  

Het grote drinkwateravontuur van Sara en Amir,  

uitgegeven door drinkwaterbedrijf Oasen.  

Hier vind je tips hoe je als leerkracht  

het prentenboek kunt inzetten in de klas.

Tips voor bij het (voor)lezen
Algemene voorleestips
• Je kan het boek ook in delen voorlezen,  

in plaats van in één keer. Het boek  

bevat namelijk veel informatie.

• Lees het boek meerdere keren voor om  

de informatie nog beter te begrijpen.

Interactief voorlezen
Het leukste is om het boek interactief 

voor te lezen. Het verhaal gaat dan meer 

leven. Bovendien is interactief voorlezen goed 

voor de verwerking van de informatie en wordt  

daarmee een basis gelegd voor begrijpend lezen. 

 

Hoe je dit boek interactief voorleest:

• Bespreek de kaft en de titel. Wat zie je? Welke personen zijn er te zien? 

En wat voor apparaat denk je dat achter de opa staat?

• Sta stil bij de vetgedrukte begrippen. Dit zijn moeilijke begrippen  

of begrippen die belangrijk zijn om de informatie te begrijpen.

• Stel tussendoor vragen aan de kinderen. Op de volgende pagina zie je 

welke vragen je bij welke bladzijde zou kunnen stellen.

Hoe vaak zit dit vogeltje in het boek?  
Kijk goed en tel samen alle vogeltjes! 
Antwoord: 16 keer (inclusief omslag)

Luisterboek

Op oasen.nl/ 
drinkwateravontuur  

vind je het luisterboek van  
Het grote drinkwater- 

avontuur van Sara  
en Amir.
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- Blz. 9: Wat zie je in het schuurtje? Valt je ook iets op  

 (een douchegordijn in een schuurtje)? 

- Blz. 12 (uitklappagina):  

 Wat zit er achter deze pagina, denk je? 

- Blz. 13-14: Waar komt het water uit onze kraan eigenlijk  

 vandaan? En kunnen we dat water in Nederland dan   

 gelijk drinken? Nee. Waarom niet? Omdat er bacteriën  

 en stoffen in zitten waar je ziek van kan worden.  

 Het water moet dus eerst worden schoongemaakt  

 (dit wordt later in het boek uitgelegd). 

- Blz. 14-15: Waar op school of thuis zijn eigenlijk  

 allemaal waterkranen te vinden? 

- Blz. 17: Wat staat er op de tafel bij Onur de onderzoeker?  

 Een microscoop, reageerbuisjes, een maatbeker;  

 dingen die je nodig hebt om onderzoek te doen in 

 een laboratorium. 

- Blz. 18-19: Wat zie je allemaal op deze prent?  

 Loop de verschillende stappen van de waterkring- 

 loop langs: 

 1. De warme zon maakt damp van water.  

  Daardoor ontstaan wolken.  

 2.  De wolken stijgen op. Ze koelen af.  

  De damp wordt weer water. Dit zijn regendruppels. 

 3.  Het water zakt in de grond. 

 4.  Het drinkwaterbedrijf pompt het water omhoog. 

 5. Buizen brengen het water naar de drinkwaterfabriek.  

  Hier wordt het water schoongemaakt.  

  Je kunt het water nu drinken. 

 6. De leidingen brengen het water naar jouw huis  

  of naar school. 

 7.  Het water komt thuis of op school uit de kraan! 

  Wat kun je met dit water doen? 

 8. Het gebruikte water gaat naar het riool.  

  Afvalwaterbedrijven maken dat water schoon.  

  Het schone water gaat de natuur in. 

- Blz. 20: Heb jij weleens zo’n bord gezien?  

 Zo niet, let maar eens op als je in de natuur loopt.  

 In een waterwingebied moet je dus extra goed voor  

 de natuur zorgen. Zo mag je daar niet kamperen,   

 afval weggooien (dat mag natuurlijk nergens) of  

 parkeren met de auto. Je mag er wel wandelen  

 op de paden, wandelen met de hond aan de lijn  

 en zwerfafval opruimen. 

- Blz. 21: Wat is grondwater? En wie is Oasen? 

- Blz. 22-23: Waarom moeten kalk, ijzer, gassen en  

 bacteriën uit het water worden gehaald?  

 Loop de stappen van het zuiveringsproces langs  

 en kijk wat er allemaal precies  gebeurt met het water  

 voordat je het kunt drinken. 

- Blz. 24 (uitklappagina): Hoe denk je dat je slim om kan   

 gaan met water? Wat doe je zelf al? Klap de pagina open.  

 Welke bespaartips zie je allemaal in en om het huis? 

- Blz. 25: Wat is allemaal van glas? Misschien is dat  

 allemaal wel gemaakt van kalk uit het grondwater. 

- Blz. 28-29: Waarom is kraanwater gezond?  

 Leg je hand over de tekst en wijs samen de organen aan.   

 Wie drinkt er acht kleine glazen water per dag?  

 Hoeveel glazen water drink jij per dag? 

- Blz. 30-31: Wat is zoet water? Smaakt dat ook zoet?  

 Nee, maar het is water dat niet zout is. 

- Blz. 32-33: Pak er een wereldbol bij. Laat de kinderen al  

 het water aanwijzen dat ze zien. Heel veel dus, vooral  

 de oceanen. Wat zou het handig zijn als we dat allemaal   

 kunnen drinken. We weten steeds beter hoe we van  

 dat zoute zeewater drinkwater kunnen maken. 

- Blz. 35: Hoe kan je drinkwater nog meer lekkere  

 smaakjes geven? Met heel veel soorten fruit en  

 kruiden. Er zijn veel combinaties mogelijk, kijk maar  

 naar deze recepten. Het is leuk om de watersmaaktest  

 te doen, download het instructieblad. 

https://oasen.lesjedorst.nl/files/00%20Gedeelde%20bestanden/Pdf's/Leerkracht/smaaktest_lesjedorst.pdf
https://oasen.lesjedorst.nl/files/00%20Gedeelde%20bestanden/Pdf's/Leerkracht/smaaktest_lesjedorst.pdf
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Verwerkingsopdrachten
Na het voorlezen van het boek zou je  

in de klas de volgende verwerkings- 

opdrachten kunnen doen:

 

Toneelstuk maken

Verdeel de klas in groepjes en laat elk 

groepje een stuk uit het boek naspelen.

 

Waterdruppels knutselen

Maak mooie waterdruppels van  

blauw papier. Leuk om voor  

het raam te hangen!  

Bekijk de instructievideo en  

download het instructieblad.

 

Waterzuiveringsproef

Maak een eigen waterzuivering.  

Download het instructieblad.

 

Watersmaaktest

Wil je de kinderen stimuleren om meer  

water te drinken? Doe dan de watersmaak-

test. Met fruit, groente en kruiden maak je 

van kraanwater een spetterend drankje.  

Download het instructieblad.

Verwerkingsactiviteiten
Om de gegeven informatie in dit boek nog beter 

te begrijpen kan je na het voorlezen de volgende  

activiteiten doen:

• Een waterwingebied bezoeken.  

Dit gebied herken je aan dit bord 

• Samen kijken waar de waterleidingen lopen  

en hoeveel kranen er op school zijn.

• De kleine spoelknop op de wc laten zien.

• Samen kijken wie en wat er op school allemaal kraanwater  

gebruiken (denk ook aan de vaatwasser in de lerarenkamer).

• De plantjes op school water geven met regenwater.

• Een kan maken met water uit de kraan en fruit en/of groente naar smaak.

• Nadenken over bespaartips.

Les je dorst
Wil je meer lesgeven over drinkwater? Ga dan naar oasen.lesjedorst.nl,  

daar vind je lesmateriaal over drinkwater voor groep 1 t/m 8.

Nationale Kraanwaterdag
Elk jaar in september is het Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag staat 

kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser centraal en wordt er op 

deelnemende scholen en bso’s alleen water uit de kraan gedronken. Doe 

je als school mee, dan ontvangen je gratis educatieve materialen. Kijk voor 

meer informatie op kraanwaterdag.nl en meld je klas of school gratis aan.

http://youtu.be/OAPMmIlDG04
https://oasen.lesjedorst.nl/files/00%20Gedeelde%20bestanden/Pdf's/Proefjes/Magische_waterdruppels_groep_1-4_lesjedorst.pdf
https://oasen.lesjedorst.nl/files/00%20Gedeelde%20bestanden/Pdf's/Proefjes/waterzuivering_proefjesblad_groep3-6_lesjedorst.pdf
https://oasen.lesjedorst.nl/files/00%20Gedeelde%20bestanden/Pdf's/Leerkracht/smaaktest_lesjedorst.pdf
https://oasen.lesjedorst.nl
https://www.kraanwaterdag.nl

