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DisClaimer

De inhoud van deze toolkit is met zorg samengesteld. Maak je  
er gebruik van dan gaan wij er vanuit dat je de juiste gegevens 
gebruikt uit de bijbehorende tabellen of maak gebruik van het 
rekenmodel. De gemeente Amsterdam aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het Drankenbord. 
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Drankenbord toolkit
Het Drankenbord ‘Hoeveel suiker zit er in?’ is 
ontwikkeld om op de basisschool kinderen op 
een speelse manier bewust te maken hoeveel 
suiker in gezoete drankjes zit. Het is een a1 
formaat bord met vakjes waar je een echt pakje 
drinken op plakt met het aantal suikerklontjes 
ernaast. Het Drankenbord is onderdeel van het 
amsterdamse Jump-in schoolprogramma. 
Jump-in coaches van de GGD amsterdam 
gebruiken dit bord in groep 7 en 8 op scholen 
die werken aan het stimuleren van water drinken 
op school.  

Disclaimer
De toolkit en het drankenbord is een uitgave van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, van de gemeente 
Amsterdam. De inhoud van deze toolkit is met zorg samengesteld. Maak je er gebruik van dan gaan wij er vanuit dat 
je de juiste gegevens gebruikt uit de bijbehorende tabellen of maak gebruik van het rekenmodel. GGD Zaanstreek-
Waterland, JOGG-Zaanstad en JOGG-Purmerend aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het 
Drankenbord en de bijbehorende les ‘Les je dorst’.
 
■	 Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
■	 ggdzw.nl
■	 gb@ggdzw.nl
 
Vormgeving: DSGN.FRM februari 2015
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Wat leren 
kinderen met het 
Drankenbord? 

Aan de hand van het Drankenbord leren kinderen:
■   hoeveel suiker er in hun favoriete drankje zit
■   hoelang je moet wandelen of fietsen om de 

drankjes te verbranden
■   dat water uit de kraan de gezonde keuze is. 

Wat houdt de les in? 
 
Kinderen berekenen (1) hoeveel suiker in het 
drankje zit en hoeveel suikerklontjes dat zijn en 
(2) hoeveel energie / calorieën en (3) hoeveel 
minuten je moet wandelen of moet fietsen om die 
energie weer kwijt te raken. Vervolgens plakken 
de kinderen de pakjes (blikje, flesje, pakje) met 
dubbelzijdig montagetape op het bord plus de 
suikerklontjes en schrijven de calorieën en het 
aantal minuten op het bord. Als afsluiting hangen 
de kinderen het eigengemaakte Drankenbord 
ergens aan de muur, waar iedereen het kan zien.

Voor wie is het 
Drankenbord?

De les  ‘Les je dorst’ kun je geven aan:

■  Kinderen 11 jaar en ouder
■  Kinderen 8-10 jaar

Bepaal in hoeverre de kinderen zelf berekeningen 
kunnen maken. Geef je de les aan jongere 
kinderen? Laat de rekensommen dan achterwege. 
Gebruik het opdracht ‘Pakjesinspectie’ en laat de 
kinderen raden hoeveel suikerklontjes er in de 
dranken zitten. Combineer de les eventueel 
met de Water uit de Kraanquiz, de Waterzoeker of 
het Waterlied.
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1. Drankenbord in digitale vorm (A1 formaat in pdf)

2.  Handleiding voor Drankenbord workshop

3.  Drankenbord-werkblad voor kinderen van 11 jaar of ouder

4. Drankenbord tabel voor kinderen 

5.  Pakjesinspectie voor kinderen onder 10

6.   Extra’s: Water uit de Kraan quiz, Waterzoeker, Waterlied

inhoud 
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Benodigde materialen:
•   Drankenbord op A1 formaat gedrukt 
•   Drankenbord werkblad (per kind) (toolkit)
•   Drankenbord tabel (versie voor kinderen tot 

11 jaar) (toolkit)
•   Rekenmachine (afhankelijk van groep)
•   Verschillende soorten pakjes, blikjes en flesjes 

drankjes (zelf kopen, legen en omspoelen)
•   Bak met suikerklontjes
•   Water uit de Kraan (in bidons of bekers)
•   Dubbelzijdig montage tape of sterke montage 

lijm. 
•   Schaar
•   Watervaste stift

Geef je de les aan kinderen van 8-10 jaar 
bepaal dan zelf of je de berekeningen voor het 
aantal suikerklontjes, calorieën en minuten 
achterwege laat of niet. Gebruik dan de 
drankentabel om het makkelijker te maken, óf kies 
voor de ‘Pakjesinspectie’

Handleiding voor Drankenbord
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aantal suikerklontjes, calorieën en minuten 
achterwege laat of niet. Gebruik dan de 
drankentabel om het makkelijker te maken, óf kies 
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specificaties Drankenbord
In de toolkit vind je de digitale versie van het 
Drankenbord. Zoek een plaatselijke digitale 
drukker/printer die op groot formaat kan printen.

Gebruik het proefdruk bestand (in pdf) en geef de 
volgende specificaties aan de drukker:
•  Formaat is A1 [b 594 x h 840 mm]
•  Fullcolor
•  Document is inclusief afloop en snijtekens
•  Lamineren [i.v.m. het bevestigen van de blikjes 

drinken] 
•  Gaatjes boren optioneel (om bord op te kunnen 

hangen)

Afwerking:
Het drankenbord kun je bevestigen op:
•  Foam [Tweezijdig gedekt polystyreen schuim]
•  Forex [Pvc platen met hard schuim ertussen]
•  Dibond plaat [Aluminium bord]

Handleiding voor workshop Drankenbord
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1. introductie: 15 min 

Geef een korte introductie over gezond eten en 
over water uit de kraan en bespreek waarom  
dat zo belangrijk is. Gebruik hiervoor de water-
weetjes (zie blz 8). Bespreek waarom gezond eten 
en drinken belangrijk is om op te groeien en te 
leren, en dat het je gezond en fit maakt.
 
Neem het volgende mee in je uitleg
•  Het lichaam heeft energie nodig om te kunnen 

functioneren
•  Energie haal je uit voedsel 
•  Energie druk je uit in calorieën 
•  Door te bewegen verbrand je calorieën
•  Krijg je meer calorieën binnen dan je verbrandt, 

dan kom je aan. 
•  In gezoete dranken zit veel suiker en je krijgt 

daardoor gemakkelijk veel calorieën binnen
•  Benadruk dat water uit de kraan een gezondere 

keuze is en dat dit net zo goed is als water uit 
een fles. 

Leg uit dat je samen gaat kijken hoeveel suiker in 
allerlei drankjes zit en dat je samen het 
drankenbord gaat maken. 

2. Drankenbord maken: 30 min

Voor 11 jaar en ouder:
• Leg het werkblad uit aan de groep. 
•  Sta extra stil bij de berekeningen. Leg deze uit 

aan de hand van het rekenmodel. Staan de 
drankjes niet in de tabel? Gebruik dan de 
rekenhulp.

•  Verdeel de kinderen in 11 groepjes. Laat elk 
groepje een ander pakje, blikje of flesje drinken 
uitkiezen. 

•  Laat de groepjes voor hun eigen pakje het 
werkblad invullen. Kijk de antwoorden per 
groepje na. 

•  Kloppen alle antwoorden en zijn de kinderen 
klaar? Laat ze de pakjes en het aantal 
suikerklontjes op het bord plakken. 

•   Schrijf alle gegevens op het drankenbord:
> ml per verpakking,
> aantal gram suiker,
> aantal calorieën,
> aantal minuten wandelen en fietsen.

Voor 8-10 jarigen:
•   Voor jongere kinderen kun je kiezen om de 

berekeningen achterwege te laten. Laat de 
kinderen raden naar het aantal suikerklontjes, 
calorieën en minuten. 

•   Maak gebruik van de ‘Pakjesinspectie’ en laat 
de kinderen de pakjes ‘inspecteren’ aan de 
hand van de vragen. 

•   Bespreek na de inspectie de bevindingen van 
de kinderen en controleer het aantal 
suikerklontjes dat ze hebben gegokt met de 
drankentabel.

•   Gebruik de drankentabel voor kinderen en maak 
samen het bord. 

inhoud workshop

Totale duur van de workshop is ongeveer 1 uur.
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Totale duur van de les is ongeveer 1 uur.

Drankenbord toolkit 5

1. Drankenbord in digitale vorm (A1 formaat in pdf)

2.  Handleiding voor Drankenbord workshop

3.  Drankenbord-werkblad voor kinderen van 11 jaar of ouder

4. Drankenbord tabel voor kinderen 

5.  Pakjesinspectie voor kinderen onder 10

6.   Extra’s: Water uit de Kraan quiz, Waterzoeker, Waterlied

inhoud 
van deze toolkit

Drankenbord toolkit6



Benodigde materialen:
•   Drankenbord op A1 formaat gedrukt 
•   Drankenbord werkblad (per kind) (toolkit)
•   Drankenbord tabel (versie voor kinderen tot 

11 jaar) (toolkit)
•   Rekenmachine (afhankelijk van groep)
•   Verschillende soorten pakjes, blikjes en flesjes 

drankjes (zelf kopen, legen en omspoelen)
•   Bak met suikerklontjes
•   Water uit de Kraan (in bidons of bekers)
•   Dubbelzijdig montage tape of sterke montage 

lijm. 
•   Schaar
•   Watervaste stift

Geef je de les aan kinderen van 8-10 jaar 
bepaal dan zelf of je de berekeningen voor het 
aantal suikerklontjes, calorieën en minuten 
achterwege laat of niet. Gebruik dan de 
drankentabel om het makkelijker te maken, óf kies 
voor de ‘Pakjesinspectie’

Handleiding voor Drankenbord

Drankenbord toolkit6

Benodigde materialen:
•  Drankenbord op A1 formaat gedrukt 
•  Drankenbord werkblad (per kind) (toolkit)
•  Drankenbord tabel (versie voor kinderen tot 

11 jaar) (toolkit)
•  Rekenmachine (afhankelijk van groep)
•  Verschillende soorten pakjes, blikjes en flesjes 

drankjes (zelf kopen, legen en omspoelen)
•  Bak met suikerklontjes
•  Water uit de Kraan (in bidons of bekers)
•  Dubbelzijdig montage tape of sterke montage 

lijm. 
•  Schaar
•  Watervaste stift

Geef je de workshop aan kinderen van 8-10 jaar 
bepaal dan zelf of je de berekeningen voor het 
aantal suikerklontjes, calorieën en minuten 
achterwege laat of niet. Gebruik dan de 
drankentabel om het makkelijker te maken, óf kies 
voor de ‘Pakjesinspectie’

specificaties Drankenbord
In de toolkit vind je de digitale versie van het 
Drankenbord. Zoek een plaatselijke digitale 
drukker/printer die op groot formaat kan printen.

Gebruik het proefdruk bestand (in pdf) en geef de 
volgende specificaties aan de drukker:
•  Formaat is A1 [b 594 x h 840 mm]
•  Fullcolor
•  Document is inclusief afloop en snijtekens
•  Lamineren [i.v.m. het bevestigen van de blikjes 

drinken] 
•  Gaatjes boren optioneel (om bord op te kunnen 

hangen)

Afwerking:
Het drankenbord kun je bevestigen op:
•  Foam [Tweezijdig gedekt polystyreen schuim]
•  Forex [Pvc platen met hard schuim ertussen]
•  Dibond plaat [Aluminium bord]

Handleiding voor workshop Drankenbord

Drankenbord toolkit 7

1. introductie: 15 min 

Geef een korte introductie over gezond eten en 
over water uit de kraan en bespreek waarom  
dat zo belangrijk is. Gebruik hiervoor de water-
weetjes (zie blz 8). Bespreek waarom gezond eten 
en drinken belangrijk is om op te groeien en te 
leren, en dat het je gezond en fit maakt.
 
Neem het volgende mee in je uitleg
•  Het lichaam heeft energie nodig om te kunnen 

functioneren
•  Energie haal je uit voedsel 
•  Energie druk je uit in calorieën 
•  Door te bewegen verbrand je calorieën
•  Krijg je meer calorieën binnen dan je verbrandt, 

dan kom je aan. 
•  In gezoete dranken zit veel suiker en je krijgt 

daardoor gemakkelijk veel calorieën binnen
•  Benadruk dat water uit de kraan een gezondere 

keuze is en dat dit net zo goed is als water uit 
een fles. 

Leg uit dat je samen gaat kijken hoeveel suiker in 
allerlei drankjes zit en dat je samen het 
drankenbord gaat maken. 

2. Drankenbord maken: 30 min

Voor 11 jaar en ouder:
• Leg het werkblad uit aan de groep. 
•  Sta extra stil bij de berekeningen. Leg deze uit 

aan de hand van het rekenmodel. Staan de 
drankjes niet in de tabel? Gebruik dan de 
rekenhulp.

•  Verdeel de kinderen in 11 groepjes. Laat elk 
groepje een ander pakje, blikje of flesje drinken 
uitkiezen. 

•  Laat de groepjes voor hun eigen pakje het 
werkblad invullen. Kijk de antwoorden per 
groepje na. 

•  Kloppen alle antwoorden en zijn de kinderen 
klaar? Laat ze de pakjes en het aantal 
suikerklontjes op het bord plakken. 

•   Schrijf alle gegevens op het drankenbord:
> ml per verpakking,
> aantal gram suiker,
> aantal calorieën,
> aantal minuten wandelen en fietsen.

Voor 8-10 jarigen:
•   Voor jongere kinderen kun je kiezen om de 

berekeningen achterwege te laten. Laat de 
kinderen raden naar het aantal suikerklontjes, 
calorieën en minuten. 

•   Maak gebruik van de ‘Pakjesinspectie’ en laat 
de kinderen de pakjes ‘inspecteren’ aan de 
hand van de vragen. 

•   Bespreek na de inspectie de bevindingen van 
de kinderen en controleer het aantal 
suikerklontjes dat ze hebben gegokt met de 
drankentabel.

•   Gebruik de drankentabel voor kinderen en maak 
samen het bord. 

inhoud workshop

Totale duur van de workshop is ongeveer 1 uur.

Drankenbord toolkit 7

1. Introductie: 15 min 

Geef een korte introductie over gezond eten en 
over water uit de kraan en bespreek waarom  
dat zo belangrijk is. Gebruik hiervoor de water-
weetjes (zie blz 8). Bespreek waarom gezond eten 
en drinken belangrijk is om op te groeien en te 
leren, en dat het je gezond en fit maakt.
 
Neem het volgende mee in je uitleg
•   Het lichaam heeft energie nodig om te kunnen 

functioneren
•   Energie haal je uit voedsel 
•   Energie druk je uit in calorieën 
•   Door te bewegen verbrand je calorieën
•   Krijg je meer calorieën binnen dan je verbrandt, 

dan kom je aan. 
•   In gezoete dranken zit veel suiker en je krijgt 

daardoor gemakkelijk veel calorieën binnen
•   Benadruk dat water uit de kraan een gezondere 

keuze is en dat dit net zo goed is als water uit 
een fles. 

Leg uit dat je samen gaat kijken hoeveel suiker in 
allerlei drankjes zit en dat je samen het 
drankenbord gaat maken. 

2. Drankenbord maken: 30 min

Voor 11 jaar en ouder:
•  Leg het werkblad uit aan de groep. 
•   Sta extra stil bij de berekeningen. Leg deze uit 

aan de hand van het rekenmodel. Staan de 
drankjes niet in de tabel? Gebruik dan de 
rekenhulp.

•   Verdeel de kinderen in 11 groepjes. Laat elk 
groepje een ander pakje, blikje of flesje drinken 
uitkiezen. 

•   Laat de groepjes voor hun eigen pakje het 
werkblad invullen. Kijk de antwoorden per 
groepje na. 

•   Kloppen alle antwoorden en zijn de kinderen 
klaar? Laat ze de pakjes en het aantal 
suikerklontjes op het bord plakken. 

•    Schrijf alle gegevens op het drankenbord:
> ml per verpakking,
> aantal gram suiker,
> aantal calorieën,
> aantal minuten wandelen en fietsen.

Voor 8-10 jarigen:
•    Voor jongere kinderen kun je kiezen om de 

berekeningen achterwege te laten. Laat de 
kinderen raden naar het aantal suikerklontjes, 
calorieën en minuten. 

•    Maak gebruik van de ‘Pakjesinspectie’ en laat 
de kinderen de pakjes ‘inspecteren’ aan de 
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Inhoud ‘Les je dorst’

Totale duur van de les is ongeveer 1 uur.
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Water-weetjes
3. afsluiting: 10 min

•   Bespreek met de kinderen wat ze opvalt. Wat is 
het gezondste drankje van het bord? Dat is 
water uit de kraan. En in welk drankje zit de 
meeste suiker?

•   Bespreek water uit de kraan met de kinderen. 
Wat zijn de voordelen van water uit de kraan? 
Water uit de kraan is veilig, goedkoop, gezond, 
lest de dorst!

•   Vinden ze water lekker? En hoe kun je water 
lekkerder maken? Door toevoegen van citroen, 
munt of geprakt fruit, bijvoorbeeld.

•   Wat hebben ze geleerd? Hadden ze gedacht 
dat er zoveel suikerklontjes in zaten? Konden 
ze dat aan de verpakking zien? Is het drankje 
nu echt gezond? 

•   Bespreek dat als je gezond eet en drinkt, je 
nog 200 tot 300 calorieën aan ‘extra’s, zoals 
koek, snoep, chips en chocola kan eten. Dat is 
gelijk aan 10-15 suikerklontjes. Zoete drankjes 
horen er ook bij. Hoeveel klontjes houden ze 
nog over voor lekkers als ze een pakje hebben 
opgedronken?

•  Bespreek met de kinderen waar het bord moet 
hangen.

Het thema water kun je bespreken aan de hand 
van de volgende vragen:. 

•   Waarom is water zo belangrijk? 
 Je lichaam bestaat voor 70% uit water. 

•    Waarom moet je drinken?
Elke dag raak je een beetje van dat vocht kwijt. 
Dat moet je weer aanvullen door te drinken.

•  Hoe raakt je lichaam vocht kwijt?
Door te plassen, te zweten, te ademen enz.

•  Wat gebeurt er als je te weinig vocht in 
je lichaam hebt? 
Je lichaam werkt niet goed meer. Je krijgt 
hoofdpijn. Je voelt je slap. Je hebt dorst. Na 3 
dagen zonder water ga je dood. 

•  Waarom is dat vocht dan zo belangrijk 
voor je lichaam?
Bloed bestaat voor een groot deel uit water en 
is erg belangrijk voor je lichaam. 
Bloed vervoert de gezonde stoffen (bijv. 
vitamines) uit je eten door je hele lichaam. 
Bloed zorgt dat alle stoffen die je niet nodig 
hebt (afvalstoffen) in je plas terecht komen, 
zodat ze uit je lichaam verdwijnen. 
Water regelt de temperatuur van je lichaam. Je 
lichaam wordt warm als je sport, speelt of als 
het warm is buiten. Je lichaam koelt zichzelf af 
door je huid te bedekken met een laagje vocht 
(zweet)

•  Hoeveel moet je elke dag drinken om 
te zorgen dat je genoeg vocht in je 
lichaam hebt? 
Elke dag 1 tot 1 ½ liter. Dat is 1 grote fles, of 3 
kleine flesjes, of 8 bekertjes
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Overzicht drankenbord

AA High energy drink 15 500 75 15 300 120 71

AH Djoezz 12 200 24 5 96 38 23

AH Aardbeien yoghurtdrink 13 200 26 5 104 42 25

AH Appelsap 11 200 22 4 88 35 21

AH Vruchtenfrisdrank met appel en 
framboos

10 200 20 4 80 32 19

AH Sportdrank ananas-aardbei 7 500 35 7 140 56 33

AH aanmaaklimo Framboos (bereid) 5,5 200 11 2 44 18 10

AH Drink-it Rood fruit 9,5 500 48 10 190 76 45

Appelsientje Sinaasappelsap 8,6 200 17 3 69 28 16

Appelsientje Appelsap 10,4 200 21 4 83 33 20

Aquarius orange 8,3 500 42 8 166 66 40

Capri Sun Orange 10 200 20 4 80 32 19

Chocomel 11,9 200 24 5 95 38 23

Chocomel Light 4,9 200 10 2 39 16 9

Coca Cola/Pepsi 10,6 330 35 7 140 56 33

Dubbelfriss Witte druif citroen 6,5 200 13 3 52 21 12

Euroshoper Energy drink 12 250 30 6 120 48 29

Euroshopper Apple Drink 9 200 18 4 72 29 17

Fernandes Cherry bouquet 11,5 330 38 8 152 61 36

Fristi Rood fruit 8,2 200 16 3 66 26 16

Fristi Roodfruit geen suiker toegevoegd 4 200 8 2 32 13 8

Karvan Cevitam Sprankelende framboos zonder  
toegevoegde suikers en zoetstoffen

8,1 250 20 4 81 32 19

Lipton Ice tea lemon zonder prik 6,9 200 14 3 55 22 13

Mars Refuel 13,5 250 34 7 135 54 32

Milk en fruit Aardbei kers 12 500 60 12 240 96 57

Mogu Mogu Strawberry 10,9 320 35 7 140 56 33

Monster Energy drink 11 500 55 11 220 88 52

Moutain dew 12,6 500 63 13 252 101 60

New Energy 13,5 500 68 14 270 108 64

Optimel Limoen 3,6 500 18 4 72 29 17

Red Bull Energy drink 11 250 28 6 110 44 26

Robinsons Fruitshoot 12 200 24 5 96 38 23

Roosvicee Fruitig drankje boomfruit 6,4 200 13 3 51 20 12

Roosvicee Multivit light bosvruchten 2,8 200 6 1 22 9 5

Roosvicee Multivit perzik 8,5 200 17 3 68 27 16

Sisi Fruitlimo Orange 4,7 200 9 2 38 15 9

Sisi No bubbles orange 5,1 150 8 2 31 12 7

Spa en fruit Bosvruchten 8,8 200 18 4 70 28 17

Taksi Tropisch fruit 10,8 200 22 4 86 35 21

Wicky Orange (geel) 9 200 18 4 72 29 17

Wicky Fruitzacht Aardbei (lichtroze) 5,4 200 11 2 43 17 10

Wicky Framboos (roze) 5,1 200 10 2 41 16 10

Wicky Fruit energy (flesje) 11,2 330 37 7 148 59 35

Wicky Fruit (blauw) 9 200 18 4 72 29 17

Dit schema is slechts een selectie. Producten kunnen wisselen van samenstelling.

Merk Variant / smaak

Koolhydra-
ten waarvan 
suikers 
(in gram,  
per 100 ml)

Inhoud 
verpakking 
(ml)

Koolhydra-
ten waarvan 
suikers  
(in gram, per 
verpakking)

Suiker-
klontjes 
(per verpak-
king)

Calorieen 
uit suikers  
(per verpak-
king)

Aantal  
min lopen 
(per verp)

Aantal  
min fietsen 
(per verp)
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kleine flesjes, of 8 bekertjes

9



Drankenbord toolkit Drankenbord toolkit 9

Bespreek een gezonde leefstijl:

•   Gezond eten helpt je om te groeien, te leren en maakt je gezond en fit

•   Elke dag heb je een klein beetje ruimte om iets lekkers / ongezonds te eten

•   In zoete drankjes zit suiker. Suiker is ongezond als je er te veel van eet en drinkt

•   Van suiker krijg je ook gaatjes in je tanden

•   In suiker zit bijna geen stoffen die je helpen om gezonder en fitter te worden 

•   Als je teveel suiker eet of drinkt en je beweegt te weinig kun je er dikker van worden

•   Eten en drinken geeft je energie. Die energie gebruik je om te kunnen sporten, spelen, en op te 
letten in de klas, zelfs voor slapen en ademen heb je een beetje energie nodig. 

•   Als je veel eet en drinkt, maar je gebruikt niet zoveel energie, dan bewaart je lijf dat als vet.

•   Van suiker krijg je een heleboel energie. Als je veel suiker eet, moet je dus ook veel bewegen om de 
energie op te maken. Anders slaat je lichaam de energie op als vet. 

•   Als je gezond eet en drinkt is er nog ruimte voor 300 calorieën aan ‘extra’s, zoals koek, snoep, chips 
en chocola.

•   Als je 15 suikerklontjes eet of drinkt, dan krijg je ongeveer 300 calorieën aan energie binnen. Je hebt 
dus elke dag plek voor 10-15 suikerklontjes aan extra’s. Dat lijkt heel veel, maar het gaat sneller dan 
je denkt. 

•   Een calorie is geen ‘ding’ of een ‘stof’. Een calorie is een maat om energie te meten. Net als ‘meter’ 
voor een afstand, of ‘liter’ voor een inhoud. 

over gezond eten en drinken
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Wil je nog meer met het thema water  
doen met de kinderen? 
Doe de Water uit de Kraan quiz of laat de 
kinderen de Waterzoeker maken. Met jongere 
kinderen kun je het ‘Waterlied’ zingen. 

Antwoorden Water uit de Kraan quiz: 
1B, 2B, 3C, 4A, 5C, 6A, 7A, 8B, 9C, 10A

Waterlied
Klik hier om het Waterlied te beluisteren op 
YouTube.

Oplossing Waterzoeker

Extra
Waterquiz, Waterzoeker, Waterlied

W A T E R T A E T A W T A T E
A W T R A R T W A R A E R A W
T A A T R W A T E R T W A T E
R R A A W R W T R T E A W T W
T W T A A W A T A R E T A W A
W A T E T W W E W A R E T E R

T E T W E A T R W T A R T T W

E R E W R T W A W A W A T E R
T E E T A W W W A T E W T E E
A W W E R A A R W A T E W E R
W A T E A T R T W A E R A E W
A R A W T E A T E W W A T E R
T W E T E R A W A R E A E R T
R W A T R W W A T E R A R E R
E W A W W A T E R W R E T A W 
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Vraag 1: 
Hoeveel water heb je nodig per dag?? 
A. 0,5 - 1 liter
B. 1 - 1,5 liter
C. 1,5 - 2 liter 

Vraag 2: 
over hoeveel bekertjes is 1½ liter water  
te verdelen? 
A. 5-6 bekertjes
B. 7-8 bekertjes
C. 9-10 bekertjes

Vraag 3:
Waar zorgt water allemaal voor in ons 
lichaam? 
A. Voor het vervoer van voedingsstoffen.
B. Voor het vervoer van afvalstoffen.
C.  Voor het vervoer van voedingsstoffen en 

afvalstoffen.

Vraag 4: 
in een pakje Wicky zitten:
A. 4 suikerklontjes
B. 2 suikerklontjes
C. 1 suikerklontjes

Vraag 5: 
Waarom is water goed voor ons lichaam? 
A. We worden er niet dik van.
B.  We krijgen geen gaatjes in onze tanden van 

water.
C. Zowel antwoord A als antwoord B kloppen. 

Vraag 6: 
frisdranken zijn niet zo gezond omdat…
A. Ze veel suiker bevatten.
B. Frisdranken zijn wel gezond! 
C. Ik heb geen idee. 

Vraag 7: 
Hoe lang kun je leven zonder water? 
A. 3 dagen
B. 5 dagen
C. 7 dagen

Vraag 8: 
We verliezen iedere dag water door: 
A. Te ademen en te zweten
B. Te ademen, te zweten en te plassen
C. Te zweten en te plassen

Vraag 9:
er bestaan heel veel soorten frisdrank,  
deze kun je: 
A. De hele dag door drinken
B. Nooit drinken
C. Beter vervangen door water

Vraag 10: 
Thee zonder suiker mogen we de hele dag 
blijven drinken, omdat…
A. Het net als water is, maar dan met een smaakje
B. Je er slim van wordt 
C. Dat mag helemaal niet

Doe de Water
uit de Kraan 
quiz!
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mijn naam is: …………………………………………………………………….…………………………................

Doe de grote 
waterzoeker!

Lukt het jou om minimaal 10x water in deze zoeker te vinden? 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal verstopt.

W a T e r T a e T a W T a T e
a W T r a r T W a r a e r a W

T a a T r W a T e r T W a T e
r r a a W r W T r T e a W T W
T W T a a W a T a r e T a W a
W a T e T W W e W a r e T e r
T e T W e a T r W T a r T T W
e r e W r T W a W a W a T e r
T e e T a W W W a T e W T e e
a W W e r a a r W a T e W e r
W a T e a T r T W a e r a e W
a r a W T e a T e W W a T e r
T W e T e r a W a r e a e r T
r W a T r W W a T e r a r e r

e W a W W a T e r W r e T a W 

Doe de Water
uit de Kraan 
quiz!
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Het Waterlied is te beluisteren op YouTube. 

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

WATER bij het ontbijt

WATER op school en thuis

WATER bij het sporten, of op de bank voor de buis

WA WA water dat is te gek

WATER voor iedereen

Weet jij eens moet doen, drink water met citroen

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

Water is lekker

Water is fris

Water is het beste drinken dat er is

Een flesje of een beker zet je zo onder de kraan

Als je water drinkt, dan kun jij er tegen aan. 

 
Het waterlied is ontwikkeld door de GGD Den Haag.

Waterlied 
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