
Voorbereiding post 1

De kringloop van het water

Groep 6-7-8



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 1: 
De kringloop van het water, voor groep 6, 7 en 8.

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 de glazen fles met de plant klaar.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 6-7-8’ 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:

• Op aarde hangt alles met elkaar samen, dit noemen we de grote 
kringloop.

• Het licht van de zon zorgt ervoor dat de grote kringloop blijft draaien.

• In de grote kringloop zitten allerlei kleinere kringlopen, zoals de 
kringloop van de lucht, de aarde/bodem, en het water.

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

• Plastic doet nauwelijks mee aan de kringloop, gooi het dus niet
zomaar weg!  



Plant in glazen fles
Kijk eerst samen naar de plant in de glazen fles. 
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.



Linkerbord
Vertel het verhaal in deze volgorde.

1. De grote ronde schijf: de grote 
kringloop op aarde, waarin alles 
met elkaar samenhangt.

2. De zon zorgt ervoor dat de grote 
kringloop blijft draaien.

3. Op aarde is heel veel water. Het 
meeste is zout water in de zee,
terwijl mensen, en ook veel dieren en planten, zoet water nodig 
hebben.

4. In de grote kringloop zitten allerlei kleinere kringlopen, zoals de 
kringloop van de lucht en van de aarde/bodem.
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5. Plastic doet bijna niet mee in de kringloop, het breekt maar heel 
langzaam af.
Plastic afval komt uiteindelijk vaak in zee terecht. Op sommige 
plekken in de oceanen is heel veel plastic bij elkaar gaan drijven: 
de Plastic Soep. 
Laat de kinderen het doosje met plastic zien (niet openmaken). 
Als plastic ouder wordt, versnippert het alleen een beetje. 
Gooi het dus niet zomaar weg, maar zamel het apart in. 

nieuw oud



Rechterbord
Vertel het verhaal in deze volgorde.

1. De kringloop van het water: water 
gaat continu rond op aarde, het 
is niet altijd op dezelfde plaats.
Bedenk met de kinderen een hele 
lange weg, bijvoorbeeld oceaan –
wolk – sneeuw – smeltwater in 
meer – beek – oceaan.

2. Er zijn veel verschillende wegen te bedenken, lang of kort.

3. Ons drinkwater komt vooral uit grondwater.

4. In en om huis gebruiken we kraanwater voor heel veel dingen 
(bedenk samen wat we zoal met water doen).
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5. Water uit het riool moet eerst gezuiverd worden voordat het weer 
de natuur in kan.

6. Wist je dat ... Allerlei weetjes over water waarvan er verschillende 
als vraag bij het spel terugkomen.



Spel
Voor de groepen 6, 7 en 8 wordt 
het Waterkringloop Druppelspel 
gebruikt. 

Materiaal: 
• spelbord
• doos met draaischijf bovenop; 
inhoud 6 pionnen, 1 dobbelsteen 
en 6x7 puzzelstukjes

• werkboek, pagina’s met vragen voor groep 6, 7 en 8

Vooraf
Leg het spelbord op tafel, en de plaat met de draaischijf ernaast.
Geef ieder kind een pion.
Alle pionnen worden op start gezet.
De puzzelstukjes blijven nog in de doos.



Spelen
Kies een kind uit dat mag beginnen. 
Deze gooit de dobbelsteen.

De speler gaat zoveel plaatsen vooruit 
als er gegooid is, tegen de wijzers van 
de klok in.

Op het veld waar de pion uitkomt gebeurt het volgende:

De beurt gaat door naar de volgende speler.

Plastic opruimen: één beurt overslaan.

speelrichting



Vraag beantwoorden.
Het kind draait aan de draaischijf. 
Het nummer dat gedraaid wordt, is het nummer van een 
vraag uit het werkboek (p. 40-41, met antwoorden).

Wordt de vraag goed beantwoord, dan krijgt het kind een puzzel-
stukje in de kleur van zijn pion (welk stukje, maakt niet uit).



Daarna komt, met de klok mee, de volgende speler aan de beurt.

Over de vragen:
Vragen 1 t/m 10 gaan over spreekwoorden en gezegden waarin 
water voorkomt; vragen 11 t/m 20 over allerlei weetjes van de 
borden (spieken mag!).
Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Bij groep 8 kan men de vragen 
eventueel als open vraag stellen.
In de loop van het spel kan het nummer gedraaid worden van een 
vraag die al eerder gesteld is. Dan wordt bij die vraag de variant 
(bijvoorbeeld 3a in plaats van 3) gesteld. 

Rechtsboven in het spel is een aftakking naar 
de finish. Deze mag pas worden genomen 
wanneer een speler alle 7 puzzelstukjes ver-
zameld heeft. Het spel blijft dus hoofdzakelijk 
in de ‘kringloop’.

speelrichting



Einde / Puzzelen
Meestal zal de speltijd te kort zijn om 
alle puzzelstukjes te verzamelen. 
Stop daarom 5 minuten voor het einde 
van de rondetijd.

Degene die de meeste puzzelstukjes 
heeft verzameld, heeft gewonnen.

Geef ieder kind nu de 7 puzzelstukjes 
in de eigen kleur, en laat de kinderen 
hiervan een goede kringloop leggen. 
De juiste volgorde is (tegen de klok in): 
zon – wolk – gletsjer – waterval –
rivier – zee.



Werkblad groep (4-5-)6

Het werkblad voor groep 
6 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

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



Werkblad groep 7-8

Het werkblad voor groep 
7-8 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

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



Opruimen

Na de laatste groep 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.


