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Inhoudsopgave

Het Drankenbord ‘Hoeveel suiker zit er in?’ is
ontwikkeld om op de basisschool kinderen op
Pakjesinspectie
eenWerkblad
speelse
manier
bewust
te maken hoeveel
Pakjesinspectie
		
2
suikerRekenhulp
in gezoetedrankenbord		
drankjes zit. Het is een a1
3
formaat
bord met vakjes waar je een echt pakje 4
Drankenbord
drinken
op plakt
met
het quiz		
aantal suikerklontjes
Water
uit de
Kraan
7
ernaast.
Het Drankenbord is onderdeel van het
Waterzoeker		
8
amsterdamse Jump-in schoolprogramma.
Waterlied		
9
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.
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Pakjesinspectie
1. Schrijf de naam van jullie drank hieronder op.

e) Wat vind je van de verpakking?

2. Kijk goed naar de voorkant van het pakje
en schrijf op wat je ziet.
a) Waar denk je dat de drank naar smaakt?

f) Waarom vind je dat?

b) Waarom denk je dat?

c) Denk je dat deze drank gezond is?

d) Waarom denk je dat?

3. Zoek op de achterkant van het pakje de
ingrediënten op.
Schrijf de eerste 4 ingrediënten hieronder op.
1)
3)
2)
4)

4. Een van de ingrediënten is suiker.
Hoeveel suikerklontjes denk je dat er in de
verpakking zitten?

Ik denk dat er																										suikerklontjes in zitten.
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Rekenhulp
drankenbord

Nu gaan we het juiste aantal suikerklontjes in de verpakking uitrekenen en hoeveel je moet
bewegen om dit te verbranden. Daar kun je deze rekenhulp voor gebruiken.

Gram suiker > suikerklontjes:
1 suikerklontje = 5 gram suiker
Grammen suiker in verpakking : 5 = aantal suikerklontjes

Gram suiker > calorieën
1 gram suiker = 4 calorieën
Gram suikers x 4 = aantal calorieën

Calorieën > minuten wandelen
2,5 calorieën = 1 minuut wandelen
Aantal calorieën : 2,5 = totaal aantal minuten wandelen

Calorieën > minuten fietsen
4,2 calorieën = 1 minuut fietsen
Aantal calorieën : 4,2 = totaal aantal minuten fietsen

Bovenstaande berekening is op basis van
het calorieverbruik bij jongens van 11 jaar en
meisjes van 10 jaar.
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Werkblad
drankenbord
Drankenbord

Drankje:

Smaak:

1) Hoeveel suiker?
a)		Kijk op de verpakking onder ‘voedingswaardetabel’ bij ‘koolhydraten waarvan suikers’ hoeveel
gram suiker per 100 ml in het pakje zit en vul dit
in. Het antwoord rond je af. Bijvoorbeeld: Per 100
ml zit er 8,2 gram suiker in. Schrijf dan 8 op.
b)		Kijk op de verpakking hoeveel milliliter in het
pakje zit en vul in.

1

Vul in

Milliliters

b)

Gram suiker

100 ml

a)

......... gram

......... ml

c)

......... gram

c)		Bereken hoeveel gram suiker er in het hele pakje
zit en vul dit in.

2) Hoeveel suikerklontjes?
a)		Vul in hoeveel gram suiker er in het hele pakje
zit. Zie antwoord 1c.
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Vul in

:5
b)		Deel dit getal door 5, dan weet je hoeveel
suikerklontjes dat zijn. Rond dit af in hele
suikerklontjes. Vul het antwoord in.

Jullie pakje

Gram suiker
5 gram
a)

......... gram

Klontjes

:5

b)

:5

4

1 klontje
......... klontjes

3) Hoeveel calorieën?
a)				Vul weer in hoeveel gram suiker er in het hele
pakje zit. Zie antwoord 1c.
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Vul in

4
b)		
Vermenigvuldig dit met 4. Nu weet je hoeveel
calorieën dat zijn. Vul het aantal calorieën in.

Gram suiker

Calorieën

1 gram
Jullie pakje

a)

4

......... gram

4 calorieën

b) ......... calorieën

4

4) Hoe lang moet je wandelen?
a)		 Vul in hoeveel calorieën er in het hele pakje zit.
b)			Deel dit door 2,5. Nu weet je hoelang je moet
wandelen om de calorieën uit je verpakking te
verbranden. Vul het totaal aan minuten in.
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Vul in

:2,5
Calorieën

Minuten wandelen

:2,5

2,5 calorieën
Jullie pakje

a)

......... calorieën

1 minuut

b) ......... minuten

:2,5

5) Hoe lang moet je fietsen?
a)				Vul weer in hoeveel calorieën er in het hele
pakje zit.

5

Vul in

:4,2
b)				Deel dit door 4,2. Nu weet je hoelang je moet
fietsen om de calorieën uit je verpakking te
verbranden. Vul dit in.

Jullie pakje

Calorieën

Minuten fietsen

:4,2

4,2 calorieën
a)

......... calorieën

1 minuut

b) ......... minuten

:4,2
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Noteer hieronder het juiste aantal
suikerklontjes per verpakking:
Let goed op bij het bespreken van de antwoorden.

200 ml

.... ml

Plak hier een
afbeelding van
het drankje

suikerklontjes

Teken hier een afbeelding van
het drankje.

200 ml

suikerklontjes

200 ml

Plak hier een
afbeelding van
het drankje

Plak hier een
afbeelding van
het drankje

suikerklontjes

200 ml

suikerklontjes

Water uit
de kraan

Plak hier een
afbeelding van
het drankje

suikerklontjes
10
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suikerklontjes

Doe de Water
uit de Kraan
quiz!
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 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

12

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
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Doe de grote
waterzoeker!
mijn naam is: …………………………………………………………………….…………………………................

Lukt het jou om minimaal 10x water in deze zoeker te vinden?
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal verstopt.
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Waterlied
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.
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www.jogg.nl/drinkwater
amsterdam.nl/wateruitdekraan
amsterdam.nl/wateruitdekraan

