
een wereld van water

Een Spetterende reis!

Neem je kleuters in de leeshoek en vertel hen het verhaal over ‘hoe ons water wordt gezuiverd’. De tekeningen 
print je op A3-papier, voor het beste resultaat. Bij elke tekening hoort een rijmpje en geven we je enkele sug-
gesties om het verhaal interactief te maken.

Veel plezier!

Interactie 
Het verhaal heet “Een Spetterende reis”. We maken kennis met 
Spetter.
- Waarover denk je dat het verhaal gaat?
- Wat zou een spetterende reis kunnen zijn?

Interactie
We gaan Spetter helpen! Hij 
moet door de pomp.

Door te springen/pompen 
krijgen de kleuters Spetter 
omhoog.

Interactie 
Jullie hebben goed gepompt. 
Nu gaat Spetter naar de wa-
terzuivering, om het water 
weer proper te maken.

Interactie 
Door te blazen krijgen de 
kleuters Spetter uit de 
pomp.
De kleuters tikken met hun 
vingers op de grond (de 
druppels op de maat).

Tekst
Hallo, mijn naam is Spetter!
Ik zit hier diep onder de 
grond, en ik voel me niet zo 
gezond. Mijn arm is vuil en 
doet pijn, dat is niet zo fi jn.
Hoor eens wat ik zeg, de 
waterzuivering krijgt het wel 
weg. Door de pomp is dik oké!
Helpen jullie mee?

Tekst
Met het grondwater gaat hij 
mee, door de pompen,
hupsakee.

Tekst
Spetter is bij de beluchter
en valt op een plaat, hele 
kleine druppeltjes dansen op 
de maat.



Interactie leerkracht + 
kleuters
Helpen jullie mee om Smos te 
verslagen?

Voelen aan arm of de kleu-
ters sterk genoeg zijn
Kleuters doen een gooi- 
beweging om Smos te 
verslagen.

Interactie leerkracht + 
kleuters

Doe alsof je de kraan 
opent.

Tekst
Het water zit nu vol met roest, dan wordt het in de bezinker 
verwoest.

Tekst
Klits, klats, kletter, daar is Spetter!
Drink voortaan uit de kraan, want dan komt Spetter eraan!

Tekst
Zag je ooit een zeef van zand? Daar is Spetter nu beland. Door 
al dat zeven, is het vuil in de zand-fi lter gebleven. Zijn arm 
doet niet langer pijn, is dat niet superfi jn?

Tekst
Joepie, Smos is verslagen, helemaal uitgeteld. Nu is Spetter de echte held!

Tekst
Spetter is nu super helder.Hij 
wacht in de reinwaterkelder. 
Wie van jullie heeft er dorst? 
Ah, dat heeft Spetter zo 
opgelost!

Tekst
In de bezinker is Spetter niet 
alleen, hij kijkt angstig om 
zich heen.
Oh nee, het is Smos!
Spetter gooit de kalk op hem 
los.
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