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1. De ruimte in 

In de tuin. 
Het is vroeg donker. 
Het is helder. 
Er zijn geen wolken in de lucht. 
Bas zit in de tuin. 
Bas kijkt naar de hemel. 
Die staat vol met sterren. 
Het is prachtig. 
Het is ook volle maan. 
Bas zou graag verder de ruimte in willen 
kijken. 
 
Meer over de ruimte. 
In dit boek kijk je verder dan Bas. 
Er is nog veel meer te zien in de ruimte. 
Hoe kun je de ruimte beter bekijken? 
Wat is er nog meer te zien? 
Lees het in dit boek. 
 



2. De aarde 

Een bol 
Je woont op de aarde. 
De aarde is een bol. 
Die bol zweeft in de ruimte. (1) 
De aarde is een planeet. 
Elke planeet draait om de zon heen. 
De aarde maakt dus ook een rondje 
om de zon heen. 
Je kunt dat goed zien in een filmpje. 
Klik maar op filmpje 2  
Een jaar 
Zag je de aarde rond de zon draaien? 
Je noemt zo’n rondje een baan. 
De aarde maakt een baan rond de 
aarde.  
Een baan duurt precies een jaar. 
Dag en nacht 
Zag je dat de aarde zelf  ook rond 

draait?  
Dat rondje duurt een dag en een 
nacht. Kijk naar filmpje 3. 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=R2lP146KA5A
http://www.schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-overdag-licht-en-s-nachts-donker/#q=aarde en zon
http://www.schooltv.nl/video/de-zon-en-de-aarde-wordt-de-zon-nat-als-je-hem-in-de-zee-ziet-zakken/#q=aarde zon


3. De zon 

Een ster 
De zon is een ster. 
Die ster staat dicht bij de aarde. 
Je ziet die ster zelfs als het dag is. 
De zon is heel groot. 
Veel groter dan de aarde. 
De aarde past meer dan een miljoen 
keer in de zon. (1) 
De zon staat stil. 
De zon komt op en gaat onder. 
Het lijkt of  de zon beweegt. 
Maar het is niet zo. 
De aarde beweegt. 
Je voelt er niets van. 
 
Leven 
Zonder zon is er geen leven. 
De zon geeft licht (2). 

Planten hebben licht nodig. 
Zo kunnen ze groeien. 
Mens en dier eten planten. 
Zonder planten geen leven. 
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4. De maan 

Nacht 
In de nacht zie je de maan. 
De maan beweegt in de ruimte. 
De maan draait om de aarde heen (1). 
Elke baan duurt een maand. 
Dat is ongeveer 30 dagen. 
 
Zon, aarde en maan 
Je kijkt zo naar een filmpje. 
Je ziet nu de aarde, de maan en de 
zon. 
Let vooral op de maan. 
Je ziet soms de maan goed. 
Er valt veel licht op van de zon. 
Soms is de maan donker. 
Het licht van zon valt niet op de maan. 
Klik maar op het filmpje. 
Je snapt nu dat de maan er steeds 

anders uitziet. 
Zo verandert de maan in een 
maand (2). 

aarde 

maan 

maan 

aarde zon 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=W47Wa7onrIQ
http://www.schooltv.nl/video/volle-maan-maanlicht-is-eigenlijk-zonlicht/#q=maan


5. Planeten 

De planeet 
De aarde is een planeet. 
Die planeet draait om de zon. 
Er zijn nog veel meer planeten. 
Ze draaien allemaal om de zon. 
Kijk eerst naar het filmpje. 
Er zijn 8 planeten. 
Grote en kleine planeten. 
Koude en hete planeten. 

Dit zijn de planeten: 
 
 

zon 

 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=4lSQE8LCDiU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4lSQE8LCDiU


6. Kijken in de ruimte 

Met je blote oog 
Je kunt in de nacht veel sterren zien. 
Je ziet ze met je blote oog. 
Ze staan wel ver weg. 
De maan zie je ook met je blote oog. 
In de vroege ochtend kun je soms de 
planeet Venus zien. 
En de zon zie je ook zo. 
 
De telescoop 
Je kunt de ruimte ook beter bekijken. 
Dat doe je met een telescoop (1). 
Het is een soort verrekijker. 
Je hebt grote en kleine soorten. 
Met een grote telescoop kun je heel ver 
in de ruimte kijken. 
Sla de bladzijde om. 
Je ziet de maan, een ster en planeten 

door de telescoop.  



De maan 

Een ster 

De planeet Mars 

De planeet Jupiter 

De planeet Saturnus 



7. Op reis in de ruimte 

De raket 
Met een telescoop kun je veel zien. 
Maar niet alles. 
Een reis in de ruimte is spannend. 
De eerste reis was met een raket. 
Het was een reis rond de aarde. 
 
De ruimtevaarder 
De ruimtevaarder maakt een reis met 
een raket (1). 
Een ruimtevaarder noem je ook wel een 
astronaut (2). 
Een astronaut draagt een bijzonder pak 
met een helm. 
Het pak beschermt tegen: 
 de kou en de hitte 
 stenen die in de ruimte rondvliegen. 
In de ruimte kun je niet ademen. 

Er is geen zuurstof. 
Die zuurstof  neemt de astronaut 
mee op zijn rug. 
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De ruimte in 
De eerste reis was een reis rond de aarde. 
De raket maakte een reis van nog geen 
twee uur.. 
De astronaut zat in de bol van de raket. 
Je noemt het de capsule (1). 
Alleen de capsule kwam terug op aarde. 
 
Naar de maan 
De volgende reis ging naar de maan. 
De reis duurde drie dagen. 
Eerst maakte de raket een rondje rond de 
maan. 
Later ging de reis naar de maan. 
Twee astronauten landden op de maan. 
Ze zaten in een maanlander. 
Later maakten ze een wandeling op de 
maan. 

Op de maan ben je heel licht. 
Ze liepen niet, maar sprongen. 
Het leken wel kangoeroes. 
Kijk maar naar het filmpje. 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=cwZb2mqId0A
http://www.schooltv.nl/video/mens-op-de-maan-een-grote-stap-voor-de-mensheid/#q=maan apollo


Naar Mars 
Mars is de rode planeet. 
Mensen wilden meer weten over Mars. 
Er vertrok een raket zonder mensen. 
Aan boord was een lander. 
Het was een robot op wielen. 
Die robot reed rond op Mars. 
De robot filmde en nam stenen mee. 
Een reis naar Mars duurt 7 maanden. 
 
Werken in de ruimte 
Er wonen ook astronauten in de ruimte. 
Ze wonen in een station. 
Er wonen 3 of  6 astronauten. 
In het station doen ze onderzoek. 
Ze blijven een paar maanden. 
Dan komen er nieuwe astronauten. 
Aan boord zweven de astronauten. 

Alles zweeft: ook water en snoep. 
Kijk maar naar het filmpje. 
 

 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=EtWEXbvGU30
https://www.youtube.com/watch_popup?v=EtWEXbvGU30


8. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-sterren/#q=de%

Huisje Boompje Beestje 
Sterren 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-sterren/#q=de%20ruimte
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-sterren/#q=de%20ruimte






Bronnen 

https://wikikids.nl/Heelal 

https://solarsystem.nasa.gov/kids/do-it-yourself/ 



Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 
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