
 

Drijvende tekening
Een experiment om een kleine tekening te laten bewegen in water
Dit klinkt misschien raar maar we gaan tekeningen echt laten drijven. Geloof je het
niet? Kom het zelf maar proberen!

Duur : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Voor je begint
Zorg ervoor dat je nieuwe whiteboard stiften hebt, gebruik je oude stiften werkt het vaak niet. Test van te voren even of
ze het doen door het proefje snel zelf even uit te voeren. 

Wat heb je nodig?
Nieuwe whiteboard stiften 
Bord
Water
Rietje

Hoe ga je te werk?
Teken met whiteboard stiften een klein poppetje (of andere tekening) op een bord. Doe er een klein beetje water bij en
laat zo je tekening drijven. Als je door een rietje blaast, kun je de tekening laten bewegen.

https://youtu.be/QTELJuTSJhE
 

https://youtu.be/QTELJuTSJhE


 

Waterplas jump!
Spring van waterplas naar waterplas en luister naar de muziek
Kun jij van waterplas naar waterplas springen? Deze activiteit stimuleert onze
motorische ontwikkeling.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : Creatieve ontwikkeling: Muzikale expressie
Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met
anderen, Zelfstandigheid

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen

Wat heb je nodig?
waterplassen uit de bijlage
lamineerapparaat
tape
laptop/tablet voor muziek

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de grove motoriek van het kind. Het kind springt op de waterplassen en maakt een bepaalde
beweging wanneer de muziek stopt. Ondertussen luistert het kind naar de muziek en wanneer dit precies stopt
(muzikale expressie). Deze activiteit kan het kind in een klein groepje uitvoeren. Daarbij houden de kinderen rekening
met elkaar, zodat ze niet tegen elkaar aan botsen. Dit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind leert
rekening te houden met de ander. Het kind probeert zelfstandig de activiteit uit te voeren. Bied alleen hulp waar nodig
is.

Voorbereiding
Print de verschillende waterplassen uit de bijlage. Knip ze uit en lamineer ze vervolgens. Plak de waterplassen in een
cirkel op de grond vast met tape. Deze cirkel volgen de kinderen straks, net zoals bij stoelendans.

Introduceer de activiteit
Vertel aan de kinderen dat jullie een spelletje gaan spelen. Dit spelletje lijkt een beetje op een stoelendans. Wie heeft
er wel eens een stoelendans gedaan? Hoe gaat dit dan? Ga hierover samen in gesprek.

 



 

Aan de slag!
Geef uitleg aan de kinderen hoe het spelletje precies gespeeld gaat worden. Speel het spel eerst zonder muziek. Vraag
aan elk kind of het op een waterplas wil gaan staan. Nu gaan jullie in een rondje achter elkaar aan lopen terwijl de
kinderen op de waterplassen springen. Op een gegeven moment zeg je stop. De kinderen stoppen met het lopen van
het rondje en staan stil op een bepaalde waterplas.
Op elke waterplas zie je een afbeelding met een bepaalde beweging. Het kind mag deze beweging nadoen, net zolang
totdat de spelleider zegt dat ze weer een rondje mogen gaan lopen.

YouTube inspiratie
https://www.youtube.com/watch?v=lrlVM5HgB3M

Met muziek
Nu is het tijd voor muziek! Vertel aan de kinderen dat jij de muziek aan zet en de kinderen weer in een rondje mogen
lopen. Stopt de muziek? Dan doen de kinderen ieder voor zich de beweging na die afgebeeld staat op de waterplas waar
zij op dat moment op staan. Ze herhalen deze beweging tot de muziek weer aan gaat. Dan lopen de kinderen weer in
een rondje en springen ze van waterplas naar waterplas.

Muziek suggesties
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-x5S3XkKI
https://www.youtube.com/watch?v=Lt9ALK-GmN4

Variatie
Net als een echte stoelendans kun je er een wedstrijdje van maken. Neem elke keer een waterplas weg. Zo heeft
1 kind geen waterplas om op te springen en is het af.
Maak een parcours van deze waterplassen achter elkaar. Het kind springt op de waterplas en mag gelijk deze
beweging nadoen en springt vervolgens weer naar de volgende waterplas en doet ook deze beweging na.

Bron:
www.pinkoatmeal.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrlVM5HgB3M
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-x5S3XkKI
https://www.youtube.com/watch?v=Lt9ALK-GmN4


www.doenkids.nl

Waterplassen



www.doenkids.nl

Waterplassen



www.doenkids.nl

Waterplassen



www.doenkids.nl

Waterplassen



www.doenkids.nl

Waterplassen



 

Het watercafé
Het enige café waar kinderen onbeperkt mogen drinken!
We veranderen de BSO even in een café waar jullie lekker mogen gaan drinken. We
doen allerlei experimenten met water, limonade en nog veel meer. Vind jij het nog
lekker?

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen

Wat gaan we doen?
Dit is een echt proefje-proefje: de kinderen gaan allerlei drinken proeven uit het watercafé. Moeilijk effect: ze zijn
geblinddoekt! 

Bij deze activiteit worden de smaakpupillen aardig geprikkeld. Kunnen de kinderen raden wat ze proeven?

water
verschillende smaken limonade
een pak Nesquik of ander poeder om chocolademelk
mee te maken
een pak suiker

1 citroen
een pakje thee
een zakje dropjes
blinddoeken/theedoeken
plastic bekertjes (minimaal 1 per kind)
satéstokjes of lepels

Benodigdheden

Wat moet je vooraf klaar zetten?
Zet op een aparte tafel de spullen klaar voor het cafe. Als je zelf nog op de BSO verschillende soorten drankjes of
ingrediënten voor drankjes hebt dan kun je die natuurlijk er ook bij zetten! Zorg dat je genoeg bekertjes klaar hebt
staan. 

 



 

Proeven maar!
Een van de kinderen mag de rest een blinddoek om doen. Degene zonder blinddoek is nu de 'barman' of de 'barvrouw'.
Diegene mag de drankjes maken! 

De barman/barvrouw maakt nu verschillende bekertjes met water klaar. Daar doet hij ook aparte ingrediënten in zoals
bijvoorbeeld cacaopoeder of limonade, een stukje citroen of zelfs wat dropjes! 

Nu kan hij of zij de bekertjes met water goed doorroeren met behulp van een satéstokje of lepel. 

Daarna mogen de geblinddoekte kinderen proeven wat er in hun bekertje water zit. Kunnen zij raden wat er in zit? Dan
mogen ze de blinddoek af doen. Zo niet dan mogen ze verder raden. 

Vervolgens mag een ander kind de barvrouw of barman zijn en kan het proeven zich weer herhalen. 

Laat de kinderen zelf ook experimenteren met de hoeveelheid water. Wat gebeurt er als er heel weinig water is en daar
wordt iets aan toegevoegd? En veranderd er wat aan de smaak als er heel veel water is en daar wordt iets aan
toegevoegd? 

Gegarandeerd vieze en verbaasde gezichten!  

Variaties
Doe ook een proefje zonder blinddoek om. Voeg bijvoorbeeld cacao poeder toe aan een klein beetje water en laat
de kinderen dit proeven. Doe nu elke keer dezelfde hoeveelheid cacao poeder maar met steeds iets meer water.
Wat verandert er nu aan de smaak van het drinken? Dat kan natuurlijk ook met gekleurde limonade: hoe zien
jullie de kleur veranderen? 

Wil je het nog uitdagender maken? Voeg dan elke keer een ander ingrediënt of meerdere ingrediënten toe op de
tafel zodat de kinderen die geblinddoekt zijn weer verbaas zijn van de smaak. Zo kunnen ze niet alleen maar
raden uit de ingrediënten die ze kunnen zien liggen maar kunnen ze verrast worden door andere smaken!

Bron
https://www.waternet.nl/ons-water/leren-over-water/waternet-op-school/waterfanaten/proefjes/het-
watercafe/

 

https://www.waternet.nl/ons-water/leren-over-water/waternet-op-school/waterfanaten/proefjes/het-watercafe/
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HET WATERCAFÉ

BENODIGDHEDEN:
HOE DOE JE HET?

• Gebruik allerlei ingrediënten met 

aparte smaken zoals drop, citroen, 

cacao poeder en ga zo maar door! 

Gebruik ook ingrediënten die andere 

kinderen wat moeilijker kunnen raden: 

dat maakt het watercafé nog leuker! 

• Verder heb je water nodig, bekertjes 

en blinddoeken!

Eén van jullie doet de rest een blinddoek 

om. Diegene is nu de barman of de 

barvrouw. Vervolgens mag je een heerlijk 

drankje klaar maken! Kies een ingrediënt 

uit en doe dit samen met een beetje 

water in een beker, of gebruik juist heel 

veel water: net wat je wilt!  

Zorg dat iedereen die geblinddoekt is een 

eigen bekertje krijgt met een heerlijk of 

juist best wel vies drankje. 

Nu mogen ze proeven wat er in hun 

bekertje zit: wie raadt welk ingrediënt er 

in hun bekertje zit? Juist geraden? 

Dan mag de blinddoek af! Niet juist 

geraden? Dan mogen ze opnieuw een 

gokje wagen! 

WIST JE DAT... 
ZO’N 90% VAN DE WERELD-VOORRAAD

ZOET WATER IN ANTARCTICA LIGT?

WIST JE DAT...

HET MENSELIJK LICHAAM VOOR 

ONGEVEER 65% UIT WATER BESTAAT?

TIP:
PROBEER OOK EENS TE KIJKEN WAT ER GEBEURT 

ALS JE ERGENS WEINIG WATER BIJ DOET EN HEEL 

VEEL. VERANDERT ER DAN IETS AAN DE SMAAK EN 

MISSCHIEN ZELFS DE KLEUR? 

H ET EN I GE CAFÉ WAAR J IJ O N BEPERKT MAG D R I N KEN!



 

Lopend water
Een proefje met water en voedingskleurstof
Lopend water, hoe zou dat in zijn werk gaan? Met behulp van keukenpapier laten we
zonder zelf iets te doen het water van het ene glas naar het andere glas gaan!

Duur : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Lege glazen 
Water
Kleurstof (voedingskleurstof)
Keukenrol 

Wat gaan we doen?
Met behulp van toiletpapier gaan we water laten lopen. We kunnen zo twee glazen water in een ander glas mengen
zonder het water zelf over te gooien!

Experimenteren maar!
1. Kies eerst een aantal kleuren vloeistof uit die je wilt gebruiken. Deze kleuren gaan later mengen, zodat rood en

geel oranje wordt (zie foto).
2. Zet drie glazen naast elkaar. Vul nu de twee buitenste glazen met water. Voeg aan elk glas een andere kleur

vloeistof toe. Laat het middelste glas leeg staan. 
3. Vouw een stuk keukenrol twee keer dubbel, zodat het in een kwart is gevouwen. Doe de ene uiteinde van het

stuk keukenrol in het glas met water. Doe het andere uiteinde in het middelste glas. Herhaal dit bij het andere
glas water (zie foto). 

4. Nu gaat het water lopen! Als we even wachten zien we dat het water uit de beide glazen water naar het middelste
water loopt via de keukenrol! Het water blijft lopen totdat alle glazen evenveel gevuld zijn. De kleuren mengen
dan ook door elkaar heen. Probeer het met verschillende kleuren uit om te kijken welke kleuren ontstaan als we
kleuren mengen!

 



 

Tip:
Het kan zijn dat het een tijdje duurt voordat het water gaat lopen. Gaat het te langzaam, probeer dan een ander soort
keukenrol. Vul de glazen water zo vol mogelijk om sneller resultaat te zien. 

Bron:
http://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/

 

http://www.coffeecupsandcrayons.com/walking-water-science-experiment-kids/


 

Fruitwater maken
Diverse suggesties voor dorstlessend en gezond fruitwater
Water is gezond. Maar het smaakt wel altijd hetzelfde. Wil je eens een gezonde andere
smaak proberen? Wij hebben leuke recepten!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Water met grapefruit, citroen en munt
Water met limoen, aardbei en munt
Water met sinaasappel en blauwe bessen
Water met limoen, komkommer en verse munt
Water met gemengd fruit en munt

Water met granaatappel en verse munt
Water met aardbeien en kersen
Water met aardbei en verse munt
Water met sinaasappel, citroen en munt
Water met citroen, framboos en rozemarijn
Water met citroen en munt

Wat heb je nodig?
Kies 1 van onderstaande combinaties

Alle 8 varianten uitgelegd
Water met grapefruit, citroen en munt
Ingrediënten:

1,5 liter water
3 flinke grapefruits
1 citroen
3 takjes munt

Bereiding

Was de grapefruits en snijd er twee in 8 partjes. De andere pers je uit boven een grote kan. Voeg het water toe aan het
grapefruitspa en doe de partjes grapefruit er ook in. Was de citroen en snijd deze in dunne schijfjes. Voeg toe aan het
water. Kneus de munt en voeg ook toe. Direct serveren.

 



 

Water met limoen, aardbei en munt
Ingrediënten:

1,5 liter water
250 gram aardbeien
1 limoen
3 takjes munt
Eventueel ijsblokjes

Bereiding

Doe het water in een grote kan en voeg ijs naar wens toe. Was en ontkroon de aardbeien en snijd ze in dunne plakjes.
Voeg toe aan het water. Was en halveer de limoen. Pers een helft uit boven de kan en snijd de andere helft in dunne
plakjes. Voeg toe aan het water. Kneus tenslotte de munt en voeg deze toe.

Water met gemengd fruit en munt
Ingrediënten:

1,5 liter water
2 sinaasappels
2 appels
150 gram pitloze druiven
3 takjes verse munt

Bereiding

Doe het water in een grote kan. Halveer de druiven en doe ze ook in de kan. Was de appels, verwijder het klokhuis en
snijd er dunne partjes van. Voeg toe aan het water. Snijd vervolgens de sinaasappel in dunne schijven en voeg ze ook
toe. Doe tenslotte de gekneusde, verse munt erbij.

Water met granaatappel en munt
Ingrediënten:

1 granaatappel
1,5 liter water
3 takjes verse munt

Bereiding

Haal de pitjes uit de granaatappel. Doe ze in een grote kan en vul deze af met water. Kneus de munt en voeg de takjes
toe. Eventueel ijsblokjes toevoegen voor extra verkoeling.

 



 

Water met sinaasappel en blauwe bessen
Ingrediënten:

1,5 liter water
2 sinaasappels
125 gram blauwe bessen
IJsblokjes

Bereiding

Schenk het water met flink wat ijs in een grote kan. Was de blauwe bessen en voeg ze toe. Was de sinaasappels en
snijd ze in dunne plakjes. Voeg toe aan het water. Garneer eventueel met een takje verse munt.

Tip: voor een extra fruitige smaak voeg je het sap van een halve sinaasappel toe.

Water met limoen, komkommer en munt
Ingrediënten:

1,5 liter water
1 komkommer
2 limoenen
3 takjes verse munt

Bereiding

Pers een limoen uit boven een grote kan. Snijd de andere limoen in plakjes en voeg toe aan het limoensap. Was de
komkommer en snijd deze in dunne plakjes. Doe het water in de kan en voeg de komkommer eraan toe. Kneus de munt
en voeg toe om het af te maken.

 



 

Water met sinaasappel, citroen en munt
Ingrediënten:

1,5 liter water
1 citroen
3 sinaasappels
3 takjes verse munt

Bereiding

Kneus de verse munt en doe de takjes in een grote kan. Halveer de citroen en pers een helft uit boven diezelfde kan. De
andere helft snijd je in dunne schijfjes en voeg je toe. Pers een sinaasappel uit boven de kan. De overige sinaasappels
snijd je in acht partjes en ook dat doe je in de kan. Giet hier water bij tot de kan vol zit. Voor een extra verfrissend effect
kun je er ijsklontjes aan toevoegen.

Water met citroen, framboos en rozemarijn
Ingrediënten:

1,5 liter water
125 gram frambozen
4 takjes verse rozemarijn
1 citroen

Bereiding

Snijd een halve citroen in dunne plakjes. Pers de andere helft uit en giet dit in een flinke kan. Voeg hieraan het water
toe. Kneus de rozemarijn in een vijzel en doe het in de kan, samen met de citroenplakjes en de frambozen. Voor een
extra zuurtje kun je nog een citroen toevoegen. En op extra warme dagen is het toevoegen van ijsblokjes een optie.

 


