
 

 
 

Sneeuwsporen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Als Hoela met Bolle Bink in de sneeuw aan het sleeën is, schrikt ze zich ineens een 
hoedje! Ze ziet afdrukken in de sneeuw. Zouden die van een monster zijn? Hoep 
gaat dapper op zoek naar het sneeuwmonster, maar als hij een rondje gelopen 
heeft, ziet hij nieuwe afdrukken! Het monster moet dus nog wel in de buurt zijn?! 
Gelukkig weten de kinderen wel dat sneeuwmonsters niet bestaan. Ze gaan Hoela 
en Hoep laten zien hoe die afdrukken in de sneeuw komen.                                    

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Afdrukken maken  
Laat de kinderen allerlei spullen zoeken waar ze een afdruk mee kunnen maken. 
Laat ze eerst vertellen hoe ze denken dat de afdruk eruit zal gaan zien. Ga 
vervolgens met de hele groep en de spullen naar de zandbak en maak de afdrukken 
in het zand.   

       

 

Nodig:  
- Spullen zoals schoenen, 
vork, handschoen, wc-rol, 
bord, loopfiets etc.  
- Zandbak   
- Hoepel  
- Zandbakvormpjes  
- Papier  

- Zeefje 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Hoe kan je afdrukken maken in het zand? En waarmee?  
- Met welke spullen kan je goed ‘stempelen’ in het zand? Waarmee juist niet?    
- Hoe komt het dat je met sommige dingen beter kan stempelen dan andere?  
- Hoe denk je dat de afdruk van dit ding er uit gaat zien? Hoe komt dat?  
- Wat gebeurt er als je met papier in het zand drukt?   
- Waarmee is dit spoor hier gemaakt? Hoe weet je dat?    
- Waarmee kan je het beste stempelen in het zand?   

Zandengel maken 
Laat de kinderen zandengelen maken door ze te laten liggen in de zandbak en hun 
armen en benen te bewegen. De kinderen kunnen de engeltjes ook handen en 
voeten geven door daarvan afdrukken in het zand te maken.          

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ga je een sneeuwengel maken?  
- Waar ga je een engel maken? Is dat een handige plek?   
- Hoeveel ruimte heb je nodig? Hoe groot denk je dat de engel gaat worden?  
- Wie van de kinderen zal de grootste engel gaan maken? Hoe komt dat?  
- Hoe maak je de vleugels? Wat gebeurt er dan met het zand?  
- Lijkt ie nu al op een engel?   
- Waar zijn de handen en voeten van jouw engel? Hoe maak je die?  
- Als er een stukje van de engel niet zo goed gelukt is, hoe kan je dat oplossen?  
- Moet je de hele engel dan opnieuw maken?   

Tip: Laat de kinderen hun ogen dichtdoen. Eén kind mag een afdruk maken in het 
zand en de andere mogen raden waarmee de afdruk gemaakt is.   

Nodig:  
- Zandbak  
- Bezems  

- Harkjes 



 

 
 

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende methodes:  

Kaleidoscoop Creatieve representatie  
Ik & Ko     Geen twee dezelfde  
Piramide    Kleur en vorm 


