1a.

Een machtige stroom:
de Schelde!

Hallo, mijn naam is

Sig en ik heet jullie welkom in de Durmevalleiiii!

Ja, je leest en ziet het goed, ik ben een schaap. Je ziet mij vaak grazen op de dijken
langs de rivier, waar het gras lekker mals en sappig is. Je vraagt je misschien af waarom
ik zo’n gekke groene laarzen draag? Wel, dat heeft te maken met het Sigmaplan waarover ik je meer zal vertellen in de onderstaande opdrachten. De ene opdracht is al
wat moeilijker dan de andere, hoe meer denkwerk hoe meer schapenkopjes je telt bij
elke opdracht.
een makkie!
		

een beetje denkwerk is nodig...

Deze kaart toont het stroomgebied van de Schelde. (bron: De Milieuboot)
Kleur de Schelde blauw op de kaart.
Duid de bron van de Schelde aan met een groen bolletje.
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voor de Sigmaplanexperts!

1b.

Een machtige stroom:
de Schelde!

De Schelde en haar zijrivieren stromen over 3 landen, welke?
1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ................................................
In welk land bevindt zich de bron van de Schelde? ..................................................................................................
Dit is het hoogste punt van de waterloop.
Schrijf de naam van de stad waar de Schelde ontspringt.
In welke zee mondt de Schelde uit? ...........................................................................................................................
Dit is het laagste punt van de waterloop.
Duid met een

op de kaart de richting aan waarin het water stroomt.

Hoe bepaal je de linkeroever van de Schelde? (Zoek op)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Hoe bepaal je de rechteroever van de Schelde? (Zoek op)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Duid de rechter-

R

en linkeroever

L

aan op de kaart.

Mijn school is gelegen op de LINKER / RECHTER oever van de Schelde.
(omcirkel het juiste antwoord)

Maar let op! Twee keer per dag stroomt het
water van de Schelde in de omgekeerde richting!
Verwarrend? Wil je weten hoe dit komt?
Verder leer je er meer over!

De Durme is een zijrivier van de Schelde.
Vind je hem terug op de kaart? Ik kleurde hem rood.
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