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Het weer
in Nederland

DATUM: ...............................................................

SEIZOEN: ............................................................. 

DIT BOEKJE IS VAN:

...................................................................

leerlingmateriaal bij Logo3000-thema ‘Het Weer’
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Zet kruisjes bij de pictogrammen over de wind, de neerslag en de wolken.

OPDRACHT 1

Wat voor weer is het vandaag?

dag 6

er is geen wind er is wind er is veel wind:
storm

de wind

IDEE EN BEELD: © ANMEC.NL

geen wolken een paar
wolken

veel
wolken

de mist

de wolken

de regen de sneeuw de hagel het onweer

de neerslag
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Morgen is het het goed weer.
In de ochtend regent het een beetje. In de middag is het zonnig. 

Het wordt 20 graden

IDEE EN BEELD: © ANMEC.NL

OPDRACHT 2

Het weerbericht voor morgen

Er is geen wind

Er valt 1 millimeter regen in 
de ochtend

Hier is een voorbeeld van een weerbericht:

Maak hier je eigen weerbericht

dag 6
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Maak een weerbericht

ik heb nodig:
- de wolkenkaart
- een thermometer
- een windvaan
- een potlood

IDEE EN BEELD: © ANMEC.NL

OPDRACHT 3

de datum is:

........................................

weerbericht

Wat voor weer is het?

Het is               graden

dag 7

onbewolkt schapenwolken stapelwolken regenwolken

wolken

windstil zwakke wind matige wind harde wind

wind

warmte
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Maak een weerbericht

ik heb nodig:
- de wolkenkaart
- een thermometer
- een windvaan
- een potlood

de datum is:

........................................

weerbericht

Wat voor weer is het?

Het is               graden

OPDRACHT 4

Er is               millimeter regen
          gevallen

dag 8

onbewolkt schapenwolken stapelwolken regenwolken

wolken

windstil zwakke wind matige wind harde wind

wind

warmte neerslag
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Mijn weerbericht

Wat voor weer wordt het morgen? 
Zet kruisjes bij de pictogrammen.  

Hoe ziet het weer er morgen uit?
Maak een tekening of schrijf het op.

Morgen ga je kijken of je weerbericht goed was!

Wat is het weer geworden? 
Zet kruisjes bij de pictogrammen.  

Hoe ziet het weer er nu echt uit?
Maak een tekening of schrijf het op.

BEELD: © FROKKIEENLOLA.NL

OPDRACHT 5

Vandaag is de datum:

....................................

half bewolkt regenboog

wind mist hagel bewolkt

zon regen sneeuw onweer

half bewolkt regenboog

wind mist hagel bewolkt

zon regen sneeuw onweer
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Maak van elk seizoen een tekening

DE ZOMER

DE HERFST

DE LENTE

DE WINTER

OPDRACHT 6
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ZOEK DE VERSCHILLEN

Zon en regen

dag 10

Wat een mooi weer! De zon schijnt. Het is droog en Malka is blij.
Maar oh oh...het gaat regenen! Malka wordt nat! Kijk naar de twee plaatjes. Wat ziet er anders uit? 

Wijs maar aan. En geef het ook maar een mooi kleurtje.
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Letters, cijfers en pictogrammen

ZOEK DE TEKENS dag 6

Je ziet allemaal tekens. Pak drie kleurpotloden: blauw, rood en groen.
Zet een rood rondje om de letters. Zet een blauw rondje om de cijfers.

En zet een groen rondje om de pictogrammen.
Kun je al tellen? Van welke tekens heb je de meeste?

En van welke tekens heb je de minste? 

w
gb

5
4

8
t
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TEKENING: © KLEUTERGROEP.NL

VOLG DE BLAADJES

Volg de lijnen van de dwarrelende blaadjes. Til je potlood niet op.

Herfststorm
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Alles waait weg

LIEDJE - VERSJE dag 4 of 7

Het waait, de wind waait, hoor de wind
(alle kinderen blazen)

Weg waait de tekening!
De tekening is weg. Ik ben de tekening kwijt. 

Zullen we de tekening gaan zoeken?
Zoeken zoeken overal zoeken. 

Kun je de tekening vinden?

Het waait, de wind waait, hoor de wind
(alle kinderen blazen)

Weg waait de kwast!
De  kwast is weg. De kwast ben ik kwijt. 

Zullen we de kwast gaan zoeken?
Zoeken zoeken overal zoeken. 

Kun je de kwast vinden?
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DOOLHOF dag 7

Boebie heeft het koud.
Daar ziet hij een warm vuurtje.
Hoe moet hij daar naartoe lopen?
Teken met je potlood de weg.

Koud en warm
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Wow, kijk eens naar buiten, kijk eens alles wit!
Het is weer gaan sneeuwen, wat mooi is dit
Kom snel naar buiten, kom met me mee
om een sneeuwpop te maken of we gaan op de slee

Waar eerst water was, ligt nu ijs, overal
Daar kan je op schaatsen, kun jij dat al?
Oh wat een pret, lekker spelen heel de dag
Ik hoop dat het voor altijd blijven sneeuwen mag.

Kijk, het sneeuwt

LIEDJE - VERSJE dag 4 of 7
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In deze puzzel zitten 18 woorden verstopt. Kun jij ze vinden? Als je het woord gevonden hebt omcirkel je 
het woord in de puzzel en streep je het woord onderaan door. Kijk maar naar het voorbeeld.

WOORDZOEKER

NAT
PARAPLU
REGEN
SCHAATSEN
SLEE
SNEEUW

STORM
WAAIEN
WARM
WEER
WIND
ZON

BEWOLKT
DOOIEN
DROOG
HEET
KOUD
MIST
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KLEURPLAAT
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woordweb 1

woordweb 4

woordweb 7

woordweb 2

woordweb 5

woordweb 8

woordweb 3

woordweb 6

woordweb 10

MONDELINGE ACTIEVE TOETS dag 9
DATUM:

...............................................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................
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woordweb 11 woordweb 13

woordweb 16

woordweb 14

praatplaat 2

MONDELINGE ACTIEVE TOETS dag 10
DATUM:

...............................................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................

Deze woorden ken ik:

niet goed........................

een beetje......................

heel goed.......................
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SCHRIFTELIJKE TOETS dag 9

Zet een streep onder het plaatje waar de zon schijnt

Zet een streep onder het plaatje waar je heet ziet

Zet een streep onder het plaatje waar de wind waait

Zet een streep onder het plaatje waar je de bliksem ziet

Zet een streep onder het plaatje waar het bewolkt is

De juf zegt een woord. Zet onder dat plaatje een rode streep.
Of kun je lezen? Dan heb je de juf niet nodig!
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1. Wat vond je van het thema HET WEER? 

  

2. Heb je veel geleerd over het WEER? 

   

3. Begrijp je de juf als ze over het weer praat?

4. Kun je ook praten over het weer met de juf

       of met andere kinderen?

5. Heb je veel Nederlandse woorden geleerd over het weer?

6. Wat vond je makkelijkste woord? …………………………………………

7. Wat vond je moeilijke woord? ……………………………………………..

8. Wat vond je het allerleukste woord? …………………………………....

EVALUATIE dag 11-13

leuk niet zo leuk helemaal
niet leuk

je een beetje niks

ja een beetje nee

ja een beetje nee

je een paar 
woorden

helemaal
geen woorden

Wat kies je? Kleur dat gezichtje.




