
EERSTE KLAS WATER 
VOOR ELKE KLAS!

A Q U A  C H A I N  I N T R O D U C E E R T …

Steeds meer kinderen drinken zoete en calorierijke dranken, maar veel 
te weinig water. Dat is jammer, want water is gezond, het is een bron 
van inspiratie, dé dorstlesser bij uitstek en lekker goedkoop! Met het 
onderwijsproject ‘Klasse(n)water’ wil Aqua Chain* het drinken
van water onder scholieren drastisch stimuleren door één of meer 
Aqua Chain-koelers op scholen te plaatsen. Alle leerlingen krijgen
een persoonlijke bidon, die ze mogen vullen én gebruiken met 
Klasse(n)water. Water is calorieloos en bevat geen suiker, waardoor 
overgewicht en tandbederf zullen afnemen. Maar dat zijn niet de enige 
voordelen van Klasse(n)water...

* Aangesloten bij de AWCN, brancheorganisatie van waterkoelerleveranciers
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Door waterdrinken in de klas toe 
te staan, leren kinderen water te 
drinken. Bovendien wordt voor-
komen dat leerlingen in het toilet 
hun dorst lessen. Dat betekent 
geen geklieder meer in de pauzes. 
Waterdrinken in de klas is ook 
nog eens een stuk hygiënischer. 
Daarnaast kunnen de kinderen 
drinken wanneer ze willen, waar-
door de dagelijkse geadviseerde 
hoeveelheid van anderhalve liter 
water, makkelijker bereikt wordt.  

Concentratie
Water is gezond voor lichaam en geest. 

Kinderen die veel water drinken, kunnen 

zich beter concentreren. In het project 

‘Klasse(n)water’ krijgen scholieren hun 

eigen bidon. De bidons zijn transparant, 

waardoor de leerkracht eenvoudig toezicht 

kan houden op de hygiëne en hij kan zien 

wat er in zit! De persoonlijke bidons zijn 

eenvoudig te reinigen en vaatwasser-

bestendig.

Gratis voor leerlingen
Voor de leerlingen is Klasse(n)water 

gratis! Aan de scholen biedt Aqua Chain 

Klasse(n)water in abonnementsvorm aan. 

Per leerling betaalt de school 0,50 euro 

per maand. Voor dit bedrag krijgen de 

kinderen een eigen bidon en worden er 

door Aqua Chain voldoende waterkoelers 

geplaatst én onderhouden. Deze koelers 

worden aangesloten op de waterleiding, 

waardoor de leerlingen altijd kunnen 

beschikken over heerlijk, koel en gezond 

water. Natuurlijk is het ook mogelijk om 

het Klasse(n)water-project à la carte 

samen te stellen. 

Vindt u de gezondheid van uw scholieren 

ook zo belangrijk? Informeer dan naar de 

mogelijkheden van Klasse(n)water bij u op 

school en bel gratis 0800-0069 of kijk op 

www.klassenwater.nl 

Klasse(n)water
• Gezond
• Hygiënisch
• Lekker
• Gratis voor leerlingen!

GEWOON GEZOND EN 
LEKKER GOEDKOOP!


