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WEERWIJZER
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Wat
De WEERwijzer is een handig hulpmiddel om de juiste kledingkeuze te
leren maken, passend bij de wisselende weersomstandigheden.

De WEERwijzer wordt eenmalig ingevuld voor jou of door jou. Met de
informatie van de weersverwachting is dan heel makkelijk te zien welke
kleding er past bij het weer van die dag.

De WEERwijzer bestaat uit twee delen: de WEERwijzer voor binnen-
kleding en de WEERwijzer voor buitenkleding. Hierdoor kunnen beide 
afzonderlijk op de plek van gebruik worden opgehangen. Er zijn stickers 
van zowel meisjes-/dameskleding als jongens-/ herenkleding.

De WEERwijzer voor binnenkleding bestaat uit drie categorieën: koud, 
warm en heet. De WEERwijzer voor buitenkleding heeft er een vierde 
categorie bij voor heel koud weer.
Om de categorieën (heel koud, koud, warm, heet) makkelijker te herken-
nen zijn er kleurstickers om op de verschillende categorieën te plakken.

WEERwijzer klaarmaken voor gebruik

•  Plak wanneer nodig de kleurstickers op de categorieën. 
Donkerblauw = heel koud, lichtblauw = koud, geel = warm en rood = heet 
weer.

•  Plak de graden stickers op zoals het past bij elke categorie. Het voor-
beeld kan hierbij als richtlijn gebruikt worden.

•  Plak de stickers van de juiste kleding bij elke categorie, zodat de kleding 
afgestemd is op heel koud, koud, warm of heet weer.

WEERwijzer binnenkleding

•  Start bij het invullen van de WEERwijzer voor binnenkleding met de 
kolom ondergoed.

•  Hierna vul je de kolom kleding in. Plak een setje boven en onderkleding. 
Wanneer er gekozen kan worden, plak dan meerdere setjes kleding op.

•  Als laatste is de kolom ‘sok schoen’ aan de beurt.  
Schoenen plak je alleen in de WEERwijzer binnenkleding wanneer de 
schoenen op de plaats worden aangetrokken waar ook de binnenkle-
ding wordt aangetrokken. Worden schoenen aangetrokken waar de 
buitenkleding wordt aangetrokken, dan moeten de schoenen op de 
WEERwijzer met buitenkleding worden geplakt.
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WEERwijzer buitenkleding

•  Plak de stickers van kleding, die nodig zijn bij het naar buiten gaan, op 
de WEERwijzer voor buitenkleding. Het voorbeeld kan hierbij als richtlijn 
gebruikt worden.

Waar
De WEERwijzer voor binnenkleding wordt opgehangen op de plek waar
de binnenkleding wordt aangetrokken.

WEERwijzer binnenkleding
• Start bij het invullen van de WEERwijzer voor binnenkleding 
   met de kolom ondergoed.
• Hierna vul je de kolom kleding in. Plak een setje boven en onderkleding. 
   Wanneer er gekozen kan worden, plak  dan meerdere setjes kleding op.  
• Als laatste is de kolom ‘sok schoen’ aan de beurt. 
   Schoenen plak je alleen in de WEERwijzer binnenkleding wanneer 
   de schoenen op de plaats worden aangetrokken waar ook de 
   binnenkleding wordt aangetrokken. Worden schoenen aangetrokken 
   waar de buitenkleding wordt aangetrokken, dan moeten de 
   schoenen op de WEERwijzer met buitenkleding worden geplakt.
 
WEERwijzer buitenkleding
• Plak de stickers van kleding, die nodig zijn bij het naar buiten gaan, 
   op de WEERwijzer voor buitenkleding. Het voorbeeld kan hierbij als 
   richtlijn gebruikt worden.

WAAR
De WEERwijzer voor binnenkleding wordt opgehangen op de plek waar 
de binnenkleding wordt aangetrokken. 
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De WEERwijzer voor buitenkleding wordt opgehangen op de plek waar 
de buitenkleding wordt aangetrokken.

Hoe
•  Kijk op de thermometer of luister naar de weersverwachting welke tem-

peratuur het wordt.
•  Zoek in de WEERwijzer voor binnenkleding in welke categorie (koud, 

warm of heet) de temperatuur valt.
•  De kledingstickers van de betreffende categorie geven aan welke kle-

ren er bij deze temperatuur horen en corresponderen met de kleren uit 
de kledingkast, zodat deze makkelijk gepakt kunnen worden.

•  Wanneer de gebruiker niet in staat is de weersverwachting te vergelij-
ken met de WEERwijzer temperaturen, kan gebruik gemaakt worden 
van de gekleurde stickers koud, warm, heet. De gebruiker wordt dan 
verwezen naar het feit dat het een blauwe, gele of rode dag is, waardoor 
hij toch de juiste kleding kan pakken.  
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•  Wanneer de gebruiker niet in staat is zelf zijn kleren te kiezen, kunnen er 
setjes kleding klaar gelegd worden per categorie: blauw, geel, rood.

Wanneer
De WEERwijzer wordt ’s morgens gebruikt voor het aankleden of de
avond van te voren voor het klaar leggen van de kleding voor de volgen-
de dag.

WEERwijzer: het pakket bestaat uit:

• 1 WEERwijzer binnen en WEERwijzer buiten, om zelf in te vullen
•  2 Vellen met kledingstickers, specifieke jongens/heren en meisjes/ 

dames kleding.

Andere producten uit deze serie:
 
Kalender Geef me de 5® 
Unieke overzichtelijke kalender met vaste afspraken overzicht.
 
Schoolagenda Geef me de 5®
Unieke overzichtelijke schoolagenda met schoolgedeelte en 
huiswerkgedeelte. 
 
Agenda Geef me de 5®
Prikkelarm en overzichtelijk van maandag tm zondag de week 
inplannen.
 
Website van de auteur: www.geefmede5.nl
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gedeelte.
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