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1. Het regent. 

Saai 
Het regent. 
Het regent al uren. 
En de regen wil niet stoppen. 
Tess staat voor het raam. 
Wat is dit saai. Ze verveelt zich. 
Tess wil naar buiten. 
Ze kan die regen wel weg kijken. 

Leuk 
Het regent. 
Ank en Wim zijn buiten. 
Dat is leuk! 
De regen plenst neer. 
Langs de stoep stroomt veel water. 
Ank heeft een paraplu. 
Wim wordt kletsnat. 
Hij let er niet op.. 

Hij is veel te druk met zijn boot. 
Die stroomt met het water mee. 
Regen is vet leuk. 
 
 

 



2. Regen moet! 

Dorst 
Zonder regen is er geen water. 
Zonder water is er geen leven. 
De plant hangt slap. 
Je tong is droog. 
Bello hijgt. 
Wat een dorst krijgt iedereen. 
Regen moet! 
Anders gaat de natuur langzaam 
dood. 
Wees dus maar blij met een buitje. 

Regen 
In dit boek lees je meer over regen. 
Waar gaat al dat water naar toe? 
Waar komt die regen vandaan? 



3. Weg water! 
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Drinken 
Gisteren regende het een paar uur. 
De straat was nat. 
De tuin was drijfnat. 
Nu is alles weer droog. 
Waar is al dat water naar toe gegaan? 
Een deel van het water zakt in de grond. 
Dat is goed. Zo kan een plant drinken. 
De boom zuigt het water op met zijn wortels (1). 
Naar zee 
Een ander deel komt in de goot of  in de sloot. 
Dat water stroomt naar een rivier. 
De rivier brengt het naar de zee (2). 
Damp 
De zon schijnt op het natte hek. 
Het hek en het water worden warm. 
Het water kookt. Boven het hek hangt nu damp (3).  
Het lijkt wel rook. 

Die damp is het water. 
Het lijkt op het kokende water in de keuken (4). 
De damp is licht en gaat omhoog, 
steeds hoger de lucht in. 
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4. Hoog in de lucht 

Omhoog 
De damp gaat hoger en hoger. 
Er komt nog meer damp. 
De boom dronk water met zijn wortels. 
Het water gaat door de stam omhoog. 
Door de takken komt het bij elk blaadje. 
En bij elk blaadje gaat het water naar buiten (1). 
Niet als water, maar als damp. 
De zon schijnt op de sloot, de rivier en de zee. 
Een deel van dat water wordt ook damp (2). 
Al die damp gaat ook omhoog 

 
De wolk 
Nu is de damp heel hoog. 
Het is daar heel koud. 
Door die kou kun je de damp goed zien. 
Die damp wordt een wolk. 
De wolk wordt groter en groter. 

De zon schijnt door de wolk. 
De wolk krijgt door de zon 
een mooie, witte kleur. (3) 
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5. De regenwolk 

Donker 
De wolk groeit maar door. 
Het is koud in de wolk. 
Soms bevriest een deel van de damp. 
Het wordt sneeuw. 
De wolk is nu heel erg dik. 
De zon schijnt er niet meer door. 
Nu is de wolk donker. 
Het wordt een regenwolk (1). 
Te zwaar 
De damp was eerst warm en licht. 
Nu is de damp heel koud en zwaar. 
Het is sneeuw en regen. 
De sneeuw en regen zijn zwaar. 
Het valt naar beneden. 
In de zomer is het warm. 
De sneeuw smelt als het naar beneden valt. 

Het wordt een druppel. 
En als het vriest beneden? 
Dan blijft die sneeuw gewoon sneeuw. 
Het sneeuwt of  het regent (2). 
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6. Het water raakt niet op. 

1. Het regent 
De waterdamp wordt te zwaar. 
Het worden druppels. 
Ze vallen naar beneden. 
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2 2. Alles word nat. 
De regen valt op de grond of in het water. 
Bomen, mensen en dieren drinken ervan. 
Er stroomt water naar de zee. 
Uit het blad van de boom komt damp. 
Dieren en mensen plassen vocht uit. 
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3. De zon is warm. 
De zon maakt de aarde warm. 
Ook al dat regenwater en de plasjes. 
Het water wordt damp. 
De damp is licht. De damp stijgt op. 

4. De wolk 
De damp stijgt hoger. 
Daar is het koud. Er komt een wolk. 
De wolk groeit. 
Het gaat weer regenen. 
Het water gaat weer naar beneden. 
Het lijkt wel een kring. 
Het water raakt niet op. 
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7. Regen maken. 

Knutselen 
Je weet nu waar regen vandaan komt. 
Maak nu je eigen regen. 

Dit heb je nodig: 
1. Een glazen pot met 

een deksel 
2. Een groen plantje 
3. De dop van een fles 
4. Aarde uit de tuin 
5. Zand 
6. Kleine steentjes 

 Dit moet je doen 
1. Doe eerst de steentjes op de bodem van 

de pot. 
2. Nu op de steentjes een kleine laagje zand. 
3. Op het zand komt een laagje aarde uit de 

tuin. 
4. Plant nu één of meer plantjes. Dat kan 

ook onkruid zijn uit de tuin. 
5. Vul de dop met water. Dit is de zee. Duw 

de dop een beetje in de aarde. Zo rolt de 
dop niet om. 

6. Draai het deksel op de pot. 
7. Zet de pot in de zon (in de vensterbank). 

Wat gebeurt er? 
Denk terug aan de vorige bladzij.  
Laat de pot 2 uur staan.Wat gebeurt er in de pot? 
Zie je al (regen)druppels in de pot? 
Hoe komen die druppels daar. 
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8. Neerslag 

Wat komt er uit die wolk? 
Je weet nu: regen komt uit een wolk. 
Sneeuw komt ook uit een wolk. 
Je noemt sneeuw en regen  neerslag. 
Neerslag komt altijd uit wolken. 
Kan er nog meer uit een wolk komen? 
Ja, hagel. 
Hagel (1) is ook neerslag. 
Hagel zijn dikke korrels ijs die uit een wolk 
komen. 
De korrels kunnen klein, maar ook groot zijn (2). 
Boven in de wolk waait het hard. 
Sneeuwvlokken botsen tegen elkaar. 
Ze botsen ook tegen druppels water. 
Zo groeit de sneeuw tot ijs. 
De korrel groeit en groeit. 
De korrel wordt  zwaar. 
Hij valt naar beneden. 

Hagel is keihard.  
Het kan van alles kapot 
maken. (3) 
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9. Regenweetjes 

Nat en droog 
Het regent niet overal evenveel. 
Er zijn landen waar heel veel regen valt. 
Colombia is zo’n land (1). 
In een woestijn valt bijna geen regen (2). 
Het is er kurkdroog. 
In Nederland  (3) valt genoeg regen, maar 
ook weer niet teveel. 
Op het plaatje (A) zie je het verschil in regen 
goed. woestijn Nederland Colombia 
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Motregen 
Soms zijn regendruppels piepklein. 
De druppels zijn heel licht.  
Daarom vallen ze langzaam naar beneden. 
Je noemt zulke regen motregen. 
Het regent zachtjes, maar je wordt wel nat. 

Mist 
Bij mist zweven er piepkleine druppeltjes in de lucht. 
Mist is gevaarlijk. 
Door de mist kun je dingen niet goed meer zien. 
Het lijkt alsof er een wolk vlak boven de grond is. 
Vaak is er mist in de herfst. 



10. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-het-regent/
#q=regen  

Huisje Boompje Beestje 
Het regent 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-regent/#q=regen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-regent/#q=regen
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-regent/#q=regen






Bronnen en foto’s 

http://kids.britannica.com/comptons/article-207168/rainfall 

http://www.weatherforkids.org/rain.html 

http://www.weatherwizkids.com/weather-clouds.htm 



Colofon en voorwaarden 
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