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Als we willen dat 
de zon leuk blijft, moeten 

we een aantal regels volgen 
en weten welke gevaren aan een 

intense blootstelling aan de zon ver-
bonden zijn. 

Ontdek onze spelletjes en tips en leer hoe 
je je goed tegen de zon kunt beschermen. 
Als je ons advies volgt, kan je er veilig van 

genieten!

Dus kom maar met ons mee! Ik ben Ma-
rion, en samen met mijn vriendin en 

mijn gezin gaan we een leuke 
vakantie beleven! 

SAMENVATTING
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De volgende ochtend maken Noah en Marion onmiddellijk kennis met de 
andere kinderen. En ze hebben heel de dag pret samen.

Morgen gaan papa en ik 
snorkelen, met een duikbril en 
snorkel! Willen jullie mee?

COOL!
Ja, er zijn 
hier blijkbaar 
heel mooie 
koralen.

Na een lange dag reizen komen Noah, Marion en hun ouders 
aan op hun bestemming. De vakantie kan eindelijk beginnen!

duiKbril aan, Klaar, Start!!!

’s Avonds zit het hele 
gezin rond de tafel, en 
ze hebben een idee...



En de volgende dag doen ze wat 
ze hebben afgesproken...

Maar voor we in 
het water gaan, 
moeten we onze 
huid beschermen 
tegen de zon. Je 
voelt de warmte 
niet, maar de 
uv-stralen bereiken 
de huid waardoor 
we kunnen  
verbranden.

Bij het duiken moeten we opletten dat 
we niet op de koralen trappen. Het 
zijn erg kwetsbare levende wezens 
en we moeten ze ook beschermen! Ze 
zijn even kwetsbaar als onze huid!

Oké papa, ik heb het begrepen! 
Ook onder water moeten we 
onze huid beschermen!

Zelfs in het water is Noah een echte deugniet! Hij vindt het heel moeilijk om de koralen niet 
aan te raken. Maar zijn papa, die in de buurt blijft, zegt hem dat hij onmiddellijk moet 
stoppen! 

Marion en haar mama genieten van dit prachtige onderwaterdecor en ontdekken de vele 
levende wezens: de koralen, de vissen, de algen... wat een kleurrijk schouwspel!

Na deze dag vol ontdekkingen geniet het gezin 
van een prachtige zonsondergang. En voor een 
keer zijn Marion en Noah het met elkaar eens: 
we moeten goed zorgen voor al het moois in 
de natuur om te voorkomen dat het op een dag 
verdwijnt!

4

Ill
us

tr
at

ie
s/

gr
afi

sc
he

 v
or

m
ge

vi
ng

: L
au

re
nt

 J
ar

go
t



Kleurplaat
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1  Trek 2 lijnen (horizontaal en verticaal). Vouw de linkerbo-
venhoek en de rechterbenedenhoek schuin naar het midden toe.

2  Vouw het papiertje dubbel naar binnen toe op de horizon-
tale lijn.

3  Vouw de linkerbenedenhoek naar binnen toe op de verticale
lijn, zoals aangegeven.

4  Vouw de rechterbenedenhoek naar buiten toe op de verti-
cale lijn, zoals aangegeven.

5  Hier open je het gevouwen papiertje en trek je de 2 punten
naar de zwarte merktekens, zoals aangegeven.

Origam
i

Vervolg van de uitleg voor het vouwen op de achterzijde



6  Je bent nu hier.
Vouw de rechterbovenhoek naar 
beneden...

7  ...en vouw hem dan open vanaf
de vouw, zoals hier aangegeven.

8  Stop dit `zeiĺ  nu aan de
binnenkant. Vouw de hoek onderaan. 
Het wordt een voetje waarop je je 
bootje neerzet.

9   ZIEZO, HET BOOTJE IS
KLAAR!
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ZOeK de 7 VerSchillenZoek de 7 verschillen die je op 
deze 2 tekeningen ziet.

12OPLOSSING: Plaats van de zon. Oranje lint aan de vlieger. De badmeester heeft een verrekijker. 
Kleur van de zwemshort van het mannetje in de verte. Kleur van het elastiekje van het meisje. De 
poot van één van de meeuwen. Het reliëf van de berg.



zoek Het ontbrekenDe woorD!

zoek De Drie vormen Die niet bij De

zonnetjes passen!

HORIZONTAAL: Strand. Crème. Zon. Pet. Emmer. Zonneslag. Bril. T-shirt. Fles. Stralen.
ONTBREKEND WOORD: Bescherming.
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Wat paSt niet?



HORIZONTAAL: Strand. Crème. Zon. Pet. Emmer. Zonneslag. Bril. T-shirt. Fles. Stralen.
ONTBREKEND WOORD: Bescherming.
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Om Samen met mijn OuderS te leZen

wat is De zon?

De zon is een ster!

Het is een grote gasbol op 150 miljoen kilometer van de aarde.

En toch is de zon de ster die het dichtst bij de aarde staat,

daarom ziet ze er veel groter uit dan de rest. 

De zon warmt ons op en geeft licht: zonder zon zou er geen leven 

zijn op onze planeet. De aarde draait rond de zon en rond haar 

eigen as. Zo ontstaan de seizoenen en wordt het dag en nacht.

De zon: vrienD of

vijanD?
De zon maakt je blij, bevordert 

de aanmaak van vitamine D om je 

beenderen te versterken en zorgt 

ervoor dat je er goed uitziet!

Maar de ultraviolette stralen van 

de zon kunnen schadelijk zijn en je 

huid onherstelbaar beschadigen. 

Er bestaan drie soorten uv-stralen:

De uvc-stralen zijn het schadelijkste, 

maar worden gelukkig tegengehouden door de ozonlaag. De

uva- en uvb-stralen komen tot bij ons en bereiken onze huid. Ze

veroorzaken:

- zonnesteken 

-  vroegtijdige veroudering van de huid (rimpels en bruine 

vlekjes)
- huidkanker

15



Om Samen met mijn OuderS te leZen

wat is De zon?

De zon is een ster!

Het is een grote gasbol op 150 miljoen kilometer van de aarde. 

En toch is de zon de ster die het dichtst bij de aarde staat, 

daarom ziet ze er veel groter uit dan de rest. 

De zon warmt ons op en geeft licht: zonder zon zou er geen leven 

zijn op onze planeet. De aarde draait rond de zon en rond haar 

eigen as. Zo ontstaan de seizoenen en wordt het dag en nacht.

De zon: vrienD of

vijanD?
De zon maakt je blij, bevordert 

de aanmaak van vitamine D om je 

beenderen te versterken en zorgt 

ervoor dat je er goed uitziet!

Maar de ultraviolette stralen van 

de zon kunnen schadelijk zijn en je 

huid onherstelbaar beschadigen. 

Er bestaan drie soorten uv-stralen: 

De uvc-stralen zijn het schadelijkste, 

maar worden gelukkig tegengehouden door de ozonlaag. De 

uva- en uvb-stralen komen tot bij ons en bereiken onze huid. Ze 

veroorzaken:

- zonnesteken 

- vroegtijdige veroudering van de huid (rimpels en bruine 

vlekjes)
- huidkanker 

De huid is het grootste orgaan 
van ons lichaam. Ze heeft veel 
belangrijke functies, zoals het 
lichaam beschermen tegen agres-
sieve omgevingsfactoren en de tempe-
ratuur regelen.Huidkanker ontstaat wanneer abnormale cellen in 

onze huid heel snel beginnen groeien.
Jammer genoeg zien we een grote stijging van het 

aantal gevallen van huidkanker. Dit kunnen
we eenvoudig uitleggen: iedereen brengt
meer tijd door in de zon, zowel volwassenen 
als kinderen.Langdurige blootstelling aan de zon en 

zonnesteken verhogen het risico op 
huidkanker.1 kanker op 3 is een huidkanker.90% van de huidkankers zou kunnen worden ver-

meden als we van jongs af aan het juiste doen!

De Laboratoires Dermatologiques
Avène werken samen met de Eu-
ropean Skin Cancer Foundation 
aan de preventie en bestrijding 
van huidkankers.
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De koralen

Ook al zien koralen eruit als 

bloemen, het zijn diertjes. Het 

zijn zelfs verre neefjes van de

kwallen!

Koralen bestaan in veel verschillende

groottes, vormen en kleuren. Ze leven in kolo-

nies en vormen zo grote structuren, die we koraalrif fen noe-

men. Bepaalde kolonies zijn al honderden of zelfs duizenden 

jaren oud!

Jammer genoeg worden de koralen bedreigd door de

activiteiten van de mens.

van de koraalrif fen de afgelopen 30 jaar 

verdwenen is?

van de rif fen die er nog zijn, in de volgende

30 jaar met uitsterven bedreigd is? 

wist je Dat

27%
60%
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wat is Het?
Skin Protect Ocean Respect is ons dubbel engagement: zonnebeschermingdie het beste jouw gevoelige huid tegenzonneschade beschermt én het zeemilieurespecteert. Het is een ecologisch ver-antwoorde aanpak.

* Ga voor meer info naar
www.skinprotect-oceanrespect.eau-thermale-avene.com

We werken ook samen met Pur Projet aan een sociaalecologischprogramma in Indonesië. Dit project plant nieuwe koralen enbouwt artificiële koraalrif fen. Zo doen we mee aan de bescher-ming van het zeemilieu terwijl we de lokale bevolking erbij be-trekken. 

Dit zijn De koraalkwekerijen in
inDonesië:
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WiSt je da
t?

Bijna al het afval dat door de 

mens in de natuur wordt gegooid, 

of het nu plastic, glas, stof of ijzer is, komt 

terecht in een aquatisch milieu:

80% komt uit het binnenland en wordt
door rivieren en waterlopen getransporteerd. 

10% van het afval wordt op het strand ach-
tergelaten (plastic flesjes, blikjes, etensresten).

10% wordt rechtstreeks in zee gegooid door
zeetransport, vissers of andere activiteiten op 
zee.

Opgepast, gevaar!
Vissen en andere dieren denken dat plastic 
eetbaar is: schildpadden denken dat het 
kwallen zijn en vogels pikken in stukken 
drijvend plastic.
Dit drijvend microafval kan het spijsver-
teringsstelsel en ademhalingsstelsel van 
bepaalde dieren blokkeren.

Papieren zakdoekje: 3 maanden/Kauwgom: 5 jaar/Plastic fles: 400 jaar



Wat is een biologisch afbreekbare stof?
Het is een stof die geleidelijk aan afbreekt in de natuur. Deze 
wordt door levende organismen in verschillende componenten 
omgezet. 

LET OP MET ALLE DAGELIJKSE  
VOORWERPEN DIE DE NATUUR VERVUILEN!

Voorwerpen Tijd nodig om af te breken

Papieren zakdoekje ...maanden

Sigarettenpeuk 1 tot 2 jaar

Snoepwikkel 5 jaar

Kauwgom ...jaar

Aluminium blikje 200 jaar

Plastic fles ...jaar

Glazen fles 4.000 jaar

Batterij met kwik 8.000 jaar

BESCHERM ONZE PLANEET 
EN ZORG ERVOOR DAT  
JE JE AFVAL ALTIJD IN  

DE VUILNISBAK GOOIT.

20Papieren zakdoekje: 3 maanden/Kauwgom: 5 jaar/Plastic fles: 400 jaar
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BESCHERM JE TEGEN DE ZON

1  Zorg dat je niet aan de zon wordt blootgesteld tussen 12.00 u. en 16.00 u.

2  Bescherm je hoofd met een hoedje of pet en rust uit in de schaduw van een parasol!

3   Breng regelmatig zonnecrème aan, vooral nadat je hebt gezweet, gezwommen of je
hebt afgedroogd: vergeet ook je neus, je oren en voeten niet!

4  Draag een T-shirt en zonnebril om je huid en ogen nog beter te beschermen.

5  Drink veel water om je goed te hydrateren.

6  Baby's of jongere kinderen mogen nooit aan direct zonlicht worden blootgesteld.

1

2

3
4

5

6

Om zonder gevaar van de zon te genieten, moet je 6 belangrijke 
regels volgen: 
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ANTWOORDEN: 
1. JUIST.
2. FOUT. De zonnestralen die verantwoordelijk zijn voor een zonnesteek zijn uvb-stralen. Deze zijn onzichtbaar voor het blote oog 
en geven geen gevoel van warmte op de huid.
3. FOUT. De parasol filtert niet alle zonnestralen, ook al biedt hij wel schaduw. Je moet dus goed opletten en je beschermen, zelfs 
onder een parasol.
4. FOUT. Zonnecrème beschermt je huid tegen de nadelen van de zon terwijl je toch een mooi bruin kleurtje krijgt. 
5. FOUT. Uvb- en uva-stralen schijnen ook door de wolken en beschadigen zo je huid.
6. FOUT. Water reflecteert, net zoals zand of zelfs gras, een gedeelte van de zonnestralen. Bepaalde uv-stralen komen zelfs beter 
tot een bepaalde diepte in het water, dus zelfs in het water ben je niet beschermd tegen de zon.
7. FOUT. Ook al is je huid beter bestand tegen de zon, ze moet ook worden beschermd om schade door de zonnestralen te voorko-
men.
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1  De zon is de belangrijkste 

oorzaak van huidkankers.
2  De zonnestralen die je huid verbran-

den, zijn de zichtbare zonnestralen.
3  In de schaduw van een parasol loop je geen 

enkel risico.
4  Ik word niet bruin als ik zonnecrème aanbreng.
5  Een bewolkte hemel beschermt tegen de zon.
6  Water beschermt tegen de zonnestralen.
7  Je hoeft geen zonnecrème te smeren als je huid al bruin is.

ANTWOORDEN: 
1. JUIST.
2. FOUT. De zonnestralen die verantwoordelijk zijn voor een zonnesteek zijn uvb-stralen. Deze zijn onzichtbaar voor het blote oog 
en geven geen gevoel van warmte op de huid.
3. FOUT. De parasol filtert niet alle zonnestralen, ook al biedt hij wel schaduw. Je moet dus goed opletten en je beschermen, zelfs 
onder een parasol.
4. FOUT. Zonnecrème beschermt je huid tegen de nadelen van de zon terwijl je toch een mooi bruin kleurtje krijgt. 
5. FOUT. Uvb- en uva-stralen schijnen ook door de wolken en beschadigen zo je huid.
6. FOUT. Water reflecteert, net zoals zand of zelfs gras, een gedeelte van de zonnestralen. Bepaalde uv-stralen komen zelfs beter 
tot een bepaalde diepte in het water, dus zelfs in het water ben je niet beschermd tegen de zon.
7. FOUT. Ook al is je huid beter bestand tegen de zon, ze moet ook worden beschermd om schade door de zonnestralen te voorko-
men.

Of

tube
1 vinger product voor zone 1*

2 vingers product op elke 
zone van 2 tot 11*

spray
3 verstuivingen voor 
zone 1*

6 verstuivingen voor 
zones 2 - 11*

stick
Ga 7 keer over de te beschermen zone
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De zonnebescHerming juist aanbrengen
Om het vermelde niveau van bescherming te verkrijgen moet je genoeg zonnebescher-
ming aanbrengen, zoals hieronder wordt getoond:

JUISTFOUT ?
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TOT ZIENS 
EN TOT 

VOLGEND JAAR!




