
WIE IS ARTHUR?

Arthur is de mascotte van dit pakket! Hij is een kleine eend die, gedurende de week, 
verschillende vrienden zal ontmoeten. Samen met hen leert hij over het belang van een 
goede hydratatie.

Een herinnering aan de projectweek
Probeer dagelijks enkele foto’s te nemen van de activiteiten. Deze zullen van pas komen 
tijdens de voorlaatste activiteit, op de laatste dag. Ze zullen ook een mooie herinnering 
vormen om later op terug te blikken, of om te delen met andere klassen.

Veel plezier!
Het Spa team

   Beste leerkracht,

Water is essentieel voor het lichaam. Voldoende water drinken, helpt om zich beter te 
concentreren en kan ook symptomen als hoofdpijn, prikkelbaarheid en hyperactiviteit 
voorkomen.

Dit pakket werd ontwikkeld door Spa in samenwerking met de vzw GoodPlanet België 
om je te helpen de kleuters goede gewoontes aan te leren en uit te leggen waarom 
water zo belangrijk is.



INHOUD VAN DIT PAKKET:

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met onze 
partner GoodPlanet Belgium:  
Anna Leonard 
+32 (0)474 11 85 43 

a.leonard@goodplanet.be

Op het leven

  Steeds weerkerende activiteiten:
•  Dagelijks vertelt u de kinderen een verhaal van Arthur, met behulp van de 

vingerpopjes, de afbeeldingen en de achtergrondtekeningen (A3). 
We verzoeken u om dit goed voor te bereiden, zodat dit heel spontaan en soepel 
overkomt. 

•  Dagelijks leert u de kinderen een nieuwe strofe van het waterlied aan. 
Het doel is dat de kinderen dit lied tegen het einde van de week kunnen zingen. 

• Dagelijks vervolledigt u ook de waterkalender.

   Alle activiteiten die tijdens de week uitgewerkt worden, zijn terug te vinden in het 
activiteitenboekje. Elke activiteit duurt 10 tot 30 minuten. De extra activiteiten zijn niet 
verplicht, maar dienen als aanvulling indien u nog verder wil werken rond een bepaald 
onderwerp.

   De werkblaadjes zijn bestemd voor de kinderen. Alle uitleg hierover vindt u terug in het 
activiteitenboekje. 


