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1. Water 

Water lijkt zo gewoon. 
Water lijkt niets bijzonders. 
Draai aan een knop!  
Hup, het stroomt zo uit de kraan. 
Een flinke regenbui ..... en plassen met 
water staan op straat. 
Water lijkt overal te zijn. 
Het lijkt wel of  het niet op raakt. 
Dit boek gaat over water. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat hebben water, ijs en wolken met 

elkaar te maken? 
 Waar komt al het water vandaan? 
 Waarom is water drinken belangrijk? 
 Waarom is de zee zout? 
 Wat is grondwater? 
 Hoe wordt drinkwater gemaakt? 
 Wat heeft water met schoon te maken? 



2. Water, ijs en wolken 

Vloeistof 
Water kun je overgieten. 
Het gaat van een fles in een glas. 
Water is ook nat. Je kunt het drinken. 
Water noem je een vloeistof. 
Net als melk, olie, azijn en cola. 
Die zijn allemaal nat. 
En je kunt ze gieten of  overgieten. 
Maar je kunt ze niet allemaal drinken. 
 
IJs 
Wim heeft een fles met water. 
Hij legt de plastic fles in de vriezer. 
Het is er koud. Het vriest er. 
Na een paar uur kijkt Wim in de vriezer. 

Het water is nu hard, koud en vast. 
Je kunt het niet meer overgieten. 
Je kunt het ook niet drinken. 
Wim zet de fles in de warme kamer. 
Het ijs in de fles gaat smelten. 
Het wordt langzaam weer water 

nat drinken gieten 

ijs 

vriezen 
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Damp 
Henk zet een pan met water op het vuur. 
Na een tijdje gaat het water koken. 
Het water borrelt. 
Boven de pan zie je stoom of  damp. 
Die damp is heet. 
Maak je water heet dan wordt het damp. 
Damp is gas.  
Het stijgt op in de lucht.  
Truus drinkt een mok hete thee. 
Boven de mok zie je ook damp. 
Frank neemt een hete douche. 
Zie je de damp? 

Je ziet Frank bijna niet meer. 
De damp is net als mist. 
 
Damp wordt water 
De damp koelt later af. 
De damp wordt weer water. 
Je ziet de druppels onder het deksel 
van de pan. 
Dat gebeurt ook in de douche. 
Op de tegels en het glas zit damp. 
Na een tijdje wordt de damp koud. 
Nu zie je weer druppels water. 

 

Regen 
N a  e e n 
regenbui zie je 
ook damp. 
De zon schijnt 
op de plassen. 
H e t  w a t e r 
wordt damp. 
De damp stijgt 
op. 

damp 

damp 

Damp wordt water. 



3. Een kring 

Water kan ijs worden. Water kan damp worden. 
Waar komt al dat water vandaan? 
En waar komt het daarna terecht?  
Kijk naar het plaatje.  
Volg de nummers en pijlen. Begin bij 1. 

1 
Water vind je in de zee,  
de sloot en de rivier. 
Water zit ook in de grond. 

De zon schijnt op het water. 
Er komt damp van het water. 
Die damp stijgt op.  
Net als bij de hete thee. 

De damp wordt een wolk.  
Hoog in de lucht  is het koud.  
De damp bevriest.  
Het wordt sneeuw. Die sneeuw valt 
naar beneden . Bij de warme aarde 
smelt de sneeuw en wordt regen. 

De regen komt weer in de zee,  
de sloot en de rivier.. 
Zo gaat het water steeds weer rond. 
Het water gaat in een kring rond. 
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4. Drinken 

Dorst 
Bij water denk je aan drinken. 
Water heb je nodig om te kunnen leven. 
Zonder water ga je dood. 
In een warm land ga je na 2 dagen dood. 
In een koud land na een dag of  tien. 
Je lichaam geeft je een seintje. 
Je hebt dorst. 
Of  je gaat je moe voelen. 
Wacht niet tot je dorst krijgt. 
Je kunt beter regelmatig drinken 
Door water blijft je lichaam gezond. 
Hersenen en spieren blijven zo goed werken. 
Ook dieren en planten hebben water nodig. 
Zonder water gaan ook zij dood. 
 





5. Water in de zee 

Zout 
Het meeste water zit in de zee. 
Er is meer zeewater dan land. 
Dat zeewater is wel zout. 
Je kunt het niet drinken. 
In één emmer zeewater zitten 2 kopjes zout. 
Hoe komt die zee zo zout? 
 
De bodem 
Het zout komt uit de bodem van de zee. 
Dat zout blijft in de zee zitten. 
De zon schijnt op de zee. 
Alleen het water wordt damp. 
Het zout blijft in de zee zitten. 
Een druppel regen smaakt ook niet zout. 
Water zonder zout  heet zoet water. 
 
 

zout zout 



6. Drinkwater 

Zoet water 
Water uit een kraan kun je drinken. 
In een sloot of  meer zit ook zoet water. 
Dat water kun je niet drinken. 
Je kunt er ziek van worden. 
 
Grondwater 
Toch komt ons drinkwater uit een meer, 
een rivier of  uit de grond. 
Regen zakt ook in de grond. 
Als je ergens een gat graaft, kom je 
vanzelf  water tegen. 
Dat water noem je grondwater (1). 
 
Drinkwater 
Hoe maak je  van dat water uit de grond, 
uit de rivier of  uit het meer drinkwater? 
Op de volgende bladzijde lees je er meer 
over. Begin bij het cijfer 1. 

 Hé, mijn voeten 
worden nat! 
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Het vieze grondwater of water 
uit een rivier wordt met een pomp 
uit de grond of uit de rivier gehaald 
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Het vieze water stroomt naar 
een grote bak. In de bak zit zand.  
Het water zakt door het zand. 
Het zand werkt als een zeef. 
Veel vuil blijf in het zand zitten. 
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Het water wordt met een pomp (A). 
Naar de watertoren gepompt. 
De watertoren zit vol. 
Vanuit de toren stroomt het water door de 
waterleiding naar alle huizen. 
De toren zorgt ervoor dat er een flinke straal 
uit de kraan komt. 
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Het schone water stroomt naar  
de reinwater-kelder. 
Het woordje rein betekent schoon. 
Het is dus een kelder voor schoon water. 
Het water wordt er bewaard. 

Het water is schoner, maar je kunt het 
nog niet drinken. 
Het gaat naar een andere bak. 
Het water blijft er een tijdje in staan. 
Kleine deeltjes zakken naar de bodem. 
In de bak gaat een stof die alle ziek-
makers doodmaakt. 



7. Olie en water 

Oplossen 
Je doet wat suiker in water. 
Na een tijdje is de suiker weg. 
De suiker zit in het water. 
Je ziet het niet meer. 
De suiker is opgelost. 
Hetzelfde gebeurt met limonade. 
De siroop lost op in water. 
Olie 
Je giet olie in water. 
Dat is vreemd. 
De olie lost niet op. 
Het water zit onder. 
De olie is lichter dan water. 
De olie drijft erop. 
Watervogels hebben olie in een klier. 
Die klier zit in hun achterwerk. 

De vogel smeert de olie op zijn veren. 
Zo blijft het water buiten de veren. 

Door de olie drijft de vogel ook 
goed op het water. 

olieolie  

olieolie  
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8. Wassen 

Schoon 
Met water maak je ook dingen schoon. 
Dat kan je broek of  een tafel zijn. 
Maar ook je haar of  je huid. 
Alleen water maakt niet goed schoon. 
Samen met zeep wordt alles brandschoon. 
Shampoo, waspoeder, een stuk zeep, zeep uit een 
flesje maken samen met water schoon. 
 
Weg vuil! 
De zeep trekt het vuil uit je haar, je kleren of  je huid. 
Het vuil zit in het schuim. 
Het schuim zit in het water. 
Met het water spoelt al het vuil weg. 
Schoon is je broek, je haar en je huid. 

 
 

 
 
 



9. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-water/#q=water 

Huisje Boompje Beestje 
Water 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/water-

schoonmaken-hoe-kun-je-zelf-water-
schoonmaken/#q=water 

Water 
schoonmaken 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-water/#q=water
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-water/#q=water
https://schooltv.nl/video/water-schoonmaken-hoe-kun-je-zelf-water-schoonmaken/#q=water
https://schooltv.nl/video/water-schoonmaken-hoe-kun-je-zelf-water-schoonmaken/#q=water
https://schooltv.nl/video/water-schoonmaken-hoe-kun-je-zelf-water-schoonmaken/#q=water






Bronnen  

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

http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/h2o.htm 



Colofon en voorwaarden 
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