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Mama geeft de plant water.
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Sem helpt.

De vis heeft
schoon water 
nodig in zijn kom.
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Sem helpt. De poes wil ook vers water.
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Water is fris en lekker.
Dan is er tijd 
om samen een boekje te lezen.

bank
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Wat is er, Sem?
Wil je de plant weer water geven?
Dat is niet nodig!

gieter
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En de vis?
Nee, de kom is nog schoon.

De poes misschien? 
Nee, de poes heeft 
genoeg water in haar bakje.
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Sem heeft dorst!
Hij wil weer water drinken. Dat mag natuurlijk altijd!

rietje
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Geef je kind zeker 
2 keer per dag water!
Water is het beste 
voor je kind.

Kies 2 vaste water drinkmomenten 
op de dag.

Maak water drinken leuk met 
een gek rietje of een mooie beker.

Met vers fruit geef je het water 
een smaakje.
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