
WEEK 5:  DE TOEKOMST VAN WATER

Hoe kan het dat het steeds lastiger wordt om voor

iedereen voldoende drinkwater te maken? De belangrijkste 

redenen: er komen steeds meer mensen bij en het klimaat 

verandert.

Opdracht 1

Bekijk dit filmpje over de toekomst van water: 
brabantwater.lesjedorst.nl/groep78/de-
toekomst-van-water/1 

Bespreek met degene die naast je zit:
a. Waarom kunnen we geen kraanwater van zeewater maken?
b. Waarom moeten we slim omgaan met kraanwater?
c. Wat gebeurt er als we niet slim omgaan met water?
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 Opdracht 2

Vul de gaten in de tekst in:
brabantwater.lesjedorst.nl/groep78/de-toekomst-
van-water/2

Opdracht 3

Quiz time! 

Doe de quiz over de toekomst van water: 
brabantwater.lesjedorst.nl/groep56/de-toekomst-
van-water/4
 

Vul in!

Quiz!
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Actie 1: Ga je mee naar buiten? 

Net als vorige week ga je aan de slag met omdenkkaarten. Deze keer leer 
je hoe je slimmer om kunt gaan met water in de tuin of op het balkon.
Van je leerkracht krijg je deze kaarten weer mee naar huis. 
Bespreek ze op dezelfde manier met je gezinsleden.

Ga daarna lekker de tuin in of kijk op het 
balkon om te laten zien hoe jij water 
bespaart! Heb je geen tuin? Dan kun je 
ook met een klasgenootje mee om met 
de kaarten aan de slag te gaan. Lukt 
het niet om met alle kaarten iets te 
doen? Geen zorgen, maar probeer 
om minstens één omdenkkaart in te 
zetten!

Hieronder vind je de uitleg over de 
omdenkkaarten op een rijtje:

Actie! TUIN EN BALKON 
Nodig:
OMDENKKAARTEN
TUIN EN BALKON
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Plantjes water 
geven met kraanwater?
Zo kan het ook: Vang regenwater op met een 
regenton of emmer. Dit is ook nog eens beter voor 
de planten in de tuin!
Foto opdracht: Maak een foto van een gevulde 
regenton of emmer.
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Water opvangen zonder tuin? 
Zo kan het ook: Zet een emmer op het balkon. 
Hiermee vang je regenwater op. Gebruik 
dit water als je de plantjes water 
wilt geven.
Foto-opdracht: Maak een 
foto van een gevulde 
emmer op het balkon.

Zwembad(je) vullen om af te koelen in de tuin?
Zo kan het ook: Met je voeten in een teiltje koud 
water koelt al ontzettend af! Wil je toch een badje? 
Hou deze dan zo klein mogelijk en gebruik zeker niet 
elke dag nieuw water.
Foto-opdracht: Maak een foto van je voeten in een 
teiltje met water. In de winter mag dat natuurlijk ook 
warm water zijn.

Samen
waterproof!

Actie 2: Onderzoeksopdracht 

Regenwater loopt via de regenpijp vaak rechtstreeks het 
riool in. Zonde, want regenwater is goed voor de natuur 
en kan je prima gebruiken. Ga naar samenwaterproof. 
com/uw-maatregelen en bekijk samen met je ouders wat 
voor oplossingen er zijn om te voorkomen dat regenwater 
rechtstreeks naar het riool gaat. Welke vinden jullie het 
beste? Welke gebruiken jullie thuis al? En welke zouden je 
ouders wel willen gebruiken?

Stuur de 
foto’s naar je 
leerkracht!

LUKT DIT NIET ALLEEN? 
VRAAG DAN ÉÉN VAN JE 

GEZINSLEDEN OM 
HULP.
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