
 

Ons project over het weer startte goed… met de 
stromen van de afgelopen periode waaiden we 
zó naar het project: “Wat een weer is het weer”  
We hebben filmpjes gekeken over wind en 
geleerd dat een hele harde wind een tornado 
heet of een windhoos.  
We hebben het lied TikkeTakke Regen en de 
Regenboog gezongen en gedanst. 
De Kooka’s kennen alle kleuren van de 
regenboog inmiddels uit hun hoofd. 

Ook maakten we een weerhuisje. In het 
weerhuisje lagen weer- en seizoenskaarten.  
Daarmee konden we het weerbericht aan elkaar 
presenteren. Met wat poppenkastpoppen en 
genoeg mutsen, sjaals en handschoenen werd 
het weerbericht elke dag met plezier aan de klas 
gepresenteerd. 

De zandtafel was gevuld met piepschuimkorrels, 
en daarmee sneeuwde het regelmatig in de 
gang… en met alle open deuren en ramen leek 
het daar elke dag wel een winterse dag! 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen weken hebben alle 

Tandemkinderen hard 

gewerkt aan het project  

Weer en Klimaat 

Om u te laten zien wat er zoal 

gedaan is, hebben we deze 

projectkrant gemaakt.  

Veel kijk- en leesplezier! 

Het project werd geopend met een uitleg over de 

meting van de weersomstandigheden door de 

man en de vrouw uit het “weerhuisje”: Een 

kleurrijk instrument uit een ver verleden, 

waarmee de mensen vroeger het weer in hun 

eigen omgeving konden meten.  



Ons project ging over het weer. Tijdens het project hebben we 
veel geleerd. We hebben leuke dingen gedaan. We hebben 
proefjes en knutsels in een circuit gedaan. We hebben een 
windroos gemaakt, we hebben een barometer gemaakt, een 
windmolen en een regenmeter. We hebben naar de temperatuur 
gekeken en we hebben zelf waterdamp gemaakt. Hoe voelt 
warm en hoe voelt koud? Ook hebben we gewerkt in een project 
werkboekje. De Engelse werkbladen vonden wij erg leuk.  
We hebben veel woorden geleerd die met het weer te maken 
hebben.   
De proefjes vonden wij heel erg leuk. Wat ook heel erg leuk was, 
waren de filmpjes. Wij hebben een weerbericht gemaakt. Je 
moest een foto uitzoeken en dan moest je vertellen waar het 
over ging. Met een app op de Ipad en een groen scherm achter 
ons. Net als op TV! 

 

De afgelopen weken hebben de Wombats zich 

helemaal verdiept in het weer. We hebben 

gekeken welke soorten weer we hebben in 

Nederland. Alle Wombats weten nu ook wat een 

tornado is. Gelukkig komt een grote tornado in 

ons land niet voor! 

Er is een tv gemaakt en we hebben als echte tv 

presentatoren het weerbericht aan elkaar 

gepresenteerd.   

Er zijn regenbogen geschilderd, er is prachtig 

getekend en geknutseld en we hebben heel veel 

leuke taal- en rekenactiviteiten gedaan die te 

maken hebben met het weer. We hopen wel 

snel op beter weer, weer!! Het was een heel 

leuk en leerzaam project! 

 



  

Vera:  
Het weer was een heel leuk thema. We hebben heel 
veel gedaan en ook veel geleerd. We hebben een 
regenmeter gemaakt. We gingen iedere dag kijken of  
er regen gevallen was. We hebben tekeningen  
gemaakt, zoals de storm-tekening, die vond ik heel  
leuk. We hebben ook een circuit gedaan, dat betekent 
dat je allerlei proefjes gaat doen, bijvoorbeeld de 
windmolen. En we gaan straks het weerbericht 
opnemen, wij moesten iets zeggen over wisselvallig 
weer. Het weerbericht was het einde van het project. 
  

Fenna:  
Wij hebben een project over het weer gehad. We 
hebben allemaal leuke proefjes en experimentjes 
gedaan en we hebben geknutseld. Aan het begin van 
het project hadden meester Ids en juf Alette een soort 
toneelstukje gedaan over een weerhuisje en ze 
vertelden veel informatie, daarna gingen we filmpjes 
kijken. We hebben ook een circuit gedaan en 
geknutseld. Elke maandag deden we een knutsel en 
elke dinsdag en donderdag deden we een circuit. We 
hebben ook nog een regenmeter en een weerbericht 
gemaakt. Met het circuit hadden we steeds 20 minuten 
de tijd en er waren 6 proefjes, bij elk proefje kregen we 
een handleiding en we vonden het heel leuk.  
 

Tijdens het project ‘het weer’ hebben 

we onderzoek gedaan naar de 

verschillende weertypen in Nederland. 

We hebben geleerd hoe wolken, regen 

en de regenboog ontstaan. We hebben 

zelf onderzocht hoe we de temperatuur 

en de windsnelheid kunnen meten en 

welke windkracht daarbij hoort.  

Dat was best spannend met al die 

stormen op komst!  

 



   
De Koala's hebben veel geleerd over het weer en de seizoenen. 
Wil je iets weten over de wolken, de wind of de waterkringloop?  
Vraag het aan een Koala! 
Zij kunnen nu als echte meteorologen het weer voorspellen door naar de 
lucht en de wolken te kijken, heel handig als zij buiten willen gaan spelen! 
Met een 'wolkenkaart’ hebben ze naar de wolken gekeken. Ze hebben de 
windsnelheid gemeten met een anemometer en prachtige windmolens 
gemaakt. Ze zijn blij dat er bij ons geen tornado's voorkomen, maar 
stormen als Corrie, Dudley en Eunice zijn ook best spannend... 
Ook weten de Koala's nu van alles over de temperatuur rond de Evenaar, 
bij de Noordpool en bij ons. Met een thermometer hebben ze het verschil 
in temperatuur gemeten in de klas en buiten. Gelukkig zat er, ondanks dat 
de ramen open stonden, nog wel verschil tussen... 
Bij het maken van een tekst en tekening over het weer werd duidelijk dat 
de lente en zomer favoriet zijn. Gelukkig is de lente al in aantocht, dat 
hebben ze laatst aan de mooie blauwe lucht en de zon gezien! 
 

We hebben tijdens het project “Weer en Klimaat” veel creatieve 
opdrachtjes gedaan, zoals: een tornado-tekenblad, een atmosfeerblad, 
een ‘ansichtkaart van oom Bert’ en een waterkringloop-opdracht. 
 
Wat hebben we allemaal geleerd? 
We hebben geleerd hoe tornado’s ontstaan: 
De koude lucht gaat onder de warme lucht en de warme lucht stijgt dan 
als een speer omhoog. De koude lucht circuleert om de warme lucht en 
vormt zich samen tot één. De twee luchttypen worden dan samen een 
tornado en verwoesten alles op hun pad! PATS! 
 
De waterkringloop uitgelegd: 
Het water in de zee verdampt en condenseert tot wolken. Als de wolken 
teveel waterdamp bevatten komt er regen en als de regen op de grond 
valt stroomt het weer terug naar de zee. Dit herhaalt zich telkens weer. 
Het is een kringloop. 
 
Alle knutsels en werkbladen zijn terug te vinden in onze plakboeken. 
 



  

 

Weerhuisje 
Het project startte met een leuk toneelstukje van juf Alette 
en meester Ids. Het toneelstukje ging over een weerhuisje 
en hoe het werkt. Na het toneelstukje konden we aan de 
slag met een weerhuisje tekenen. Als we klaar waren met 
het tekenen moesten we er nog wat informatie over 
zoeken en erbij schrijven. 
  
Korte samenvatting van de informatie bij de 
weerhuisjes 
Als het koud is komt het mannetje naar buiten en als het 
warm is komt het vrouwtje naar buiten. De poppetjes 
weten dat ze naar buiten moeten door de luchtdruk. Er zit 
ook een thermometer op het huisje en daar zitten een C 
en een F op. De C staat voor de graden Celsius en de F 
voor Fahrenheit en wordt alleen gebruikt in de Verenigde 
Staten. 
 
De atmosfeer 
De atmosfeer zit om de aarde heen en heeft verschillende 
lagen. Wij hebben daar een overzichtje van gemaakt en 
er tekeningetjes bij geplakt. 
 
Korte samenvatting van de lagen 
De eerste laag om de aarde is Troposfera en is 12 km 
hoog. Daarna komt de Stratosfera en die is 50 km hoog. 
Dan komt de Mesosfera en die is 85 km hoog. En de 
laatste die wij hebben opgeplakt is de Termosfera en die 
is 500 km hoog.   
 
Posters 
We kregen een paar ansichtkaarten en wij moesten er 
allemaal 1 trekken. Daarna moesten we er posters van 
maken in tweetallen. Als eerste zochten we de informatie 
op voor de poster. Toen moesten we ze uitknippen en op 
een groot blad plakken en daarbij moesten dan plaatjes 
komen. 
 
Een lesje over tornado's 
We kregen een werkblad met allemaal vragen over 
tornado's erop. Om de vragen te beantwoorden moesten 
we een filmpje kijken. Daarna gingen we de vragen 
nabespreken. En als laatste moesten we een kort stripje 
maken over hoe een tornado ontstaat. 

 

 
 
 


