
Naar buiten: zoek de putjes…  

Je hebt geen idee hoeveel verschillende putjes er in de stoep in jouw buurt te vinden zijn. En hoe 
zouden al die putjes onder de grond verder gaan? Dat ga je vandaag eens uitzoeken of beden-
ken! 

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een los papier (als je kunt printen: hierachter zit een papier met veel verschil-
lende hokjes dat je kunt gebruiken) 

Iets hards, dat je onder je papier kunt leggen 

Een potlood en/of een pen 

Een groot A4 of A3vel voor als je weer thuis komt 

Een groot mens als je niet alleen naar buiten mag 

 

DONDERDAG: 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Naar buiten 

De opdracht kun je alleen doen als het droog is. Anders even wachten dus. Neem je spullen 
(behalve het grote A4 of A3-vel) mee en kijk vooral heel goed uit je doppen! 

 

Opdracht 1: Kijk naar de grond. Zodra je een putje van ijzer in de grond tegenkomt 
teken je het precies na.  

Ga daarmee door tot je alle soorten putjes in jouw buurt hebt. Dus je hoeft niet 2x 
dezelfde soort te tekenen. 

Hoeveel verschillende heb je gevonden? Neem je spullen en je papier met de putjes 
weer mee naar huis. 

Voor de bovenbouw: als je een telefoon hebt: app even naar je vrienden of vriendinnen hoeveel 
je er hebt gevonden! Of doe het met de telefoon van je moeder of je broer… 

Opdracht 2: Kies één van de putjes uit, die je hebt nagetekend. Teken dat putje nog 
een keer op je grotere papier in het midden (niet te groot). 

Opdracht 3: Bedenk hoe dat putje onder de grond verder gaat, staat het putje in ver-
binding met andere putjes of met iets in de huizen?  

Teken zo precies mogelijk hoe jij denkt dat het gaat onder en boven de grond. 

Voor kleuters en groep 3 

Opdracht 4: Vraag aan iemand die kan schrijven of hij erbij schrijft hoe jij denkt dat 
het gaat met die putjes 

Op de volgende pagina een vel met kleine kaders waarin je de putjes kunt tekenen. Die kun je printen als 
je dat wilt. 

Voor groep 4 en 5 

Opdracht 4: Schrijf erbij hoe jij denkt dat het gaat met die putjes 

Voor groep 6, 7 en 8 

Opdracht 4: Schrijf erbij hoe jij denkt dat het gaat met die putjes en waarom dat zo 
gaat. Ook kun je nog schrijven over het volgende: 

Wanneer is dit aangelegd? Je kunt het opzoeken, maar ook bedenken… 

Wat was de reden om het zo aan te leggen? 

Waar worden die putjes voor gebruikt? Maakt iemand ze wel eens open?  

Waarom? 

Maak een foto van de tekening met de tekst als je zelf een telefoon hebt. Of vraag aan je moeder, 
vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto te maken van je tekst erbij.   

Stuur die foto naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester voor morgen 15.00 uur! 




