
Voorbereiding post 1

De kringloop van het water

Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 1: 
De kringloop van het water, voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal 

• Spel

• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Bij de post hoort een glazen fles met daarin een plant. Zet deze 
fles voor het raam wanneer de post niet in gebruik is; de plant heeft 
licht nodig!

• Bij de post is een tafel nodig voor het spel. Zet bij deze tafel 
genoeg stoelen voor de kinderen en voor jezelf.

• Zet op deze tafel klaar: de glazen fles met de plant, de pop Droppie 
Water, de standaard en het werkboek (te beginnen op pagina 6) .



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 1-2-3’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor het verhaal  
niet meer dan 10 minuten 
en de rest van de tijd voor 
het spel.

• Het werkblad kan op school 
worden gemaakt, dit hoeft 
niet op de post.



Verhaal

Op de post willen we de kinderen het volgende duidelijk maken:

• Water is op aarde niet altijd op dezelfde plaats, het gaat rond en 
rond. 

• De zon zorgt ervoor dat het water rond blijft gaan.

Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 worden de infoborden niet 
gebruikt. 



De avonturen van Droppie Water
Je hebt nodig: werkboek, standaard en de stoffen pop Droppie 
Water.

Zet het werkboek op de standaard zodat de kinderen de platen goed 
kunnen zien. 



Het verhaal over Droppie Water begint op bladzijde 6, met wat 
aanwijzingen voor de begeleider en vervolgens de eerste regels van 
het verhaal. 
De tekening op deze bladzijde staat in het groot op bladzijde 7.
Zorg dat deze pagina naar de kinderen gericht is.

Het verhaal gaat over de avonturen van waterdruppels: onderweg 
van wolk naar aarde, via de beek naar zee en daarna terug naar hun 
wolk. 

Bladzijde voor begeleider Bladzijde voor kinderen



Vertel het verhaal, terwijl je telkens doorbladert. Gebruik bij het 
verhaal de stoffen pop Droppie Water. Aan de rugzijde van de pop
zit een lus voor je vingers.

Denk aan het eind van het verhaal met de kinderen na, waar je 
overal water tegenkomt. 
Dat is op heel veel plaatsen! (Enkele plaatsen komen voor in het
dominospel voor groep 1-2-3.)

Rugzijde pop



Plant in glazen fles
Kijk daarna samen naar de plant in de glazen fles. Droppie Water
gaat in het verhaal telkens rond: hij doet mee aan de waterkringloop. 
Ook in de glazen fles hebben we zo’n kringloop, in het klein. 
De fles zit al een tijdje dicht, maar de planten gaan niet dood. Toch 
hebben planten - net als mensen - water, voedsel en zuurstof nodig. 
Hoe kan dat?

Een plant kan zelf zijn voedsel en zijn zuurstof 
maken. Hij heeft wel grond en water nodig, 
maar dat is tegelijkertijd met de planten in de 
fles gestopt. Het water raakt niet op. 
Soms zit er veel water in de lucht en dan zie 
je waterdruppels tegen het glas zitten. Net 
alsof het regent, komt het water dan weer in 
de grond. Het enige wat de plant van buiten 
nodig heeft, is zonlicht. 
Daarom moet de fles voor het raam staan.



Spel
Voor de groepen 1, 2 en 3 wordt 
het dominospel gebruikt. 

Materiaal: 
• doosje met 28 dominostenen;
op elke steen staan plaatjes die
met water te maken hebben

Voorbereiding
Haal de dominostenen uit de doos en leg ze  
blind op tafel.
Eén steen is groter, met daarop de dubbele zon. 
Leg deze startsteen open op tafel. 



Spelen
Geef ieder kind 3 stenen en laat de 
kinderen de stenen open voor zich op 
tafel leggen.
Wanneer er 4 kinderen of minder zijn, 
geef je elk kind 4 stenen.

Kies een kind uit dat mag beginnen. 
Deze kijkt of er een van zijn open stenen kan worden aangelegd. De 
starter moet daarvoor dus een steen hebben waarop een zonnetje 
staat!

Kan het kind niet aanleggen, 
dan wordt een steen van de 
blinde stapel gepakt. 
Past deze, dan mag deze op 
tafel worden aangelegd.



Past ook de getrokken steen niet, dan legt het kind deze bij zijn 
andere open stenen.

Hierna is – met de klok mee – het volgende kind aan de beurt. 

Ook dit kind kijkt of één van zijn open stenen kan worden aangelegd 
aan een van de uiteinden van de slinger. Zo niet: dan pakt het kind 
een steen van de blinde stapel.



Zo komen alle kinderen één voor één aan de beurt. 
Let op: wanneer een kind aan kan leggen, is dat verplicht!

Einde
Degene die als eerste al zijn stenen kwijt is, heeft gewonnen.

Als de blinde stapel op is, niemand meer kan aanleggen en iedereen 
nog stenen over heeft, wint degene die de minste stenen over heeft.



Werkblad groep 1-2-3

Het werkblad voor groep 
1-2-3 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter 
plekke maken, zorg dan 
voor kleurpotloden op de 
post.



Opruimen

Na de laatste groep Droppie, het werkboek, de standaard en het 
spel opruimen, en tafel/stoelen rechtzetten.
Zet de fles met de plant voor het raam in het licht.

De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit de 
organisatie de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.

Bedankt voor je medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Sta eens stil bij de beek.


