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1. Overal kleur 

 

Van welke kleur houd jij het meest? 
Overal om je heen vind je kleuren. 
Een blauwe deur, een gele auto, een groene struik, 
een oranje potlood........ 
Zonder kleur zou de wereld een saaie boel zijn. 
Dit boek gaat over kleur. 
Je krijgt antwoord op vragen als 
 Wat zijn de drie hoofdkleuren? 
 Wat is een mengkleur? 
 Wat betekenen kleuren? 
 Welk gevoel hoort bij een kleur? 
 Wat is de somberste kleur? 
 Wat is een pastelkleur? 



2. Hoofdkleuren 

Er zijn drie belangrijke kleuren. 
Je noemt het hoofdkleuren. 
Het zijn de kleuren: 

 

Mengen. 
We gaan twee hoofdkleuren mengen. 
Je neemt een lik rode rode verf. 
Doe er een lik gele gele verf  bij. 
Lekker roeren! 
Daar komt een nieuwe kleur: oranjeoranje. 
Kijk naar het plaatje. 
Met de drie hoofdkleuren kun je drie nieuwe 
kleuren maken: 

OranjeOranje  

GroenGroen  

PaarsPaars. 

roodrood  geelgeel  blauwblauw  

oranjeoranje  

groengroen  

paarspaars  



Nog meer mengen 
Eerst hadden we de hoofdkleuren: 

 

Na mengen kregen we drie nieuwe mengkleuren: 

 
 
 
 
 
Het kleurenwiel 
We gaan bij oranje nog de hoofdkleur  
geel doen (1). 
Daar komt weer een nieuwe kleur. 
Kijk maar naar het wiel. 
Een mengkleur met een hoofdkleur 
geeft zes nieuwe kleuren. 
In het hele wiel zie je nu 12 kleuren. 
 

 



3. Rood 

 Rood is de kleur van gevaar. 
Het betekent: Pas op! 
Bloed is rood. 
Bij bloed denken mensen aan gevaar. 
Denk maar aan: 
1. De brandweerauto. De kleur roept pas aan 

de kant. 
2. De remlichten. Pas op! Ik ga stoppen. 
3. Het verkeersbord. Pas op! Hier komt een 

gevaarlijke bocht. 
 
Rood is ook het teken van de liefde . 
Denk maar aan een rood hart. 
Een man geeft vaak een bos rode rozen. 
Zo laat hij zien wat hij voelt. 
De kleur rood geeft een warm gevoel. 
Maar je wordt ook rood van woede. 

 

 



4. Blauw 

 

 Blauw is een rustige kleur. 
Die kleur is ook koel. 
Bij blauw denk je aan fris en schoon. 
Je denkt bij mijn kleur aan lucht en water. 
De kleur blauw maakt rustig. 
Net als het geluid van de golven. 
Blauw betekent vrede. 
Maar je wordt ook blauw van de kou. 



5. Geel  

 

 Bij geel denk je aan zonnig. 
Daarbij hoort warmte en vrolijkheid. 
Gele bloemen vind je veel in de natuur. 
De bij vindt zo’n bloem snel. 
Hij duikt naar binnen op zoek naar nectar. 
Bij geel voelt iedereen zich prettig. 
Geel hoort ook bij Pasen. 
Gele kuikens, gele bloemen en eieren in 
alle kleuren horen bij dit feest. 



6. Oranje 

  Hup! Oranje! Hup Oranje! 
Oranje is de kleur van het Nederlands elftal. 
De spelers spelen in oranje kleren. 
Dat komt van onze koning van Oranje. 
Oranje hoort bij Nederland. 
Deze kleur is net als geel ook warm. 
Oranje valt erg op. 
Mannen werken aan de weg. 
Het verkeer raast voorbij. 
Ze dragen oranje. 
Zo zijn de werkers goed te zien. 



7. Groen 

 

 Bij groen denk je aan de natuur. 
Die kleur zie je overal: bomen, struiken en 
gras. 
Allemaal fris groen. 
Ze laten allemaal hun bladeren zien. 
Bij groen denk je ook aan groeien. 
De kleur groen maakt rustig en kalm. 
Groen is ook de kleur van de vrede. 
De boswachter en de soldaat dragen 
groen. 
Zo vallen ze niet op tussen het groen. 

O, WAT VOEL IK ME O, WAT VOEL IK ME 
RUSTIG EN KALM RUSTIG EN KALM 
MET AL DAT GROEN.MET AL DAT GROEN.  



8. Paars 

 
 Paarse bloemen zijn er veel in de natuur. 

Alleen koningen en de paus droegen paars. 
De kleur paars was moeilijk te maken. 
Alleen de purperslak gaf  de kleur paars. 
Purper is een ander woord voor paars. 
De slak kwam niet veel voor. 
Nu kan iedereen paars dragen. 
De slak wordt niet meer gebruikt. 
Paars is een kleur van wijsheid en 
macht. 

 



9. Zwart 

  Zwart is geen echte kleur. 
In het donker wordt elke kleur zwart. 
In de nacht worden opeens alle kleuren zwart. 
Zwart is een sombere kleur. 
Bij dood en verdriet hoort zwart. 
Zwart hoort ook bij toverkunst. 
Denk jij ook meteen aan een heks? 
Bij zwart hoort ook ongeluk. 
Mensen zeggen dat ik ongeluk breng. 
Geloof  jij het? 

WAAR IS ALLE KLEUR?WAAR IS ALLE KLEUR?  



10. Wit 

 

 Ook wit is geen echte kleur. 
Je krijgt de kleur wit als je alle kleuren mengt. 
In een pastelkleur zit veel wit gemengd. 
Wit betekent schoon en fris. 
Denk maar aan witte tanden en de was. 
En ook de sneeuw is puur, fris en schoon. 
En wat dacht je van de bruid! 
In een ziekenhuis zie je veel wit. 
Dat is een teken van schoon en fris. 
Denk je aan zwart. Dan denk je ook aan wit. 
Ze horen bij elkaar als groot en klein. 

   

 

 

ZWART ZWART HOORT HOORT   
BIJBIJ  WITWIT..  



11. Filmpjes 

 
Klik hier 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-
beestje-overal-kleuren/#q=kleur  

Huisje Boompje Beestje 
Kleur 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-

beestje-tekenen-en-kleuren/#q=kleur  

Huisje Boompje Beestje 
Tekenen en kleuren 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-overal-kleuren/#q=kleur
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-overal-kleuren/#q=kleur
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-tekenen-en-kleuren/#q=kleur
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-tekenen-en-kleuren/#q=kleur






Bronnen 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboog_(optica) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colour 

 



Colofon en voorwaarden 
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