
 

 
 

Schoenenwinkel 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Niemand wist dat Hoep zoveel schoenen had...Tot ze allemaal uit zijn kast komen 

rollen. Met al die schoenen kun je wel een winkel beginnen! En dat is nou precies 

wat Hoela wil. Maar dan moeten de schoenen nog wel even gesorteerd worden, 

want dat hoort in een echte winkel...  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Schoenen sorteren kan op veel verschillende manieren. Misschien heeft een kind al 

een heel goed idee gekregen tijdens het kijken van de aflevering.  Probeer hier dan 

op door te gaan in een activiteit.   

Schoenen sorteren  

De kinderen gaan de berg schoenen sorteren, als in een echte winkel. Laat de 

kinderen vooral zelf uitproberen op welke manieren ze de schoenen kunnen 

uitzoeken. Stel ze af en toe een open vraag.             

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Kun je de schoenen van groot naar klein op een rij zetten?  

- Hoe meet je hoe groot schoenen zijn?   

Nodig:  
- 25 paar schoenen in 
verschillende soorten, kleuren 
en maten (ook de schoenen van 
de kinderen) 
- Sommige hiervan hebben de 
veters aan elkaar zitten en/of 

zijn kaal 

   

 

 



 

 
 

- Wat zijn de kleinste schoenen denk je? En wat de grootste?   

- Welke schoenen passen jou? Passen grotere schoenen ook? En kleinere?  

- Kun je alle rode schoenen bij elkaar zetten? En alle blauwe?  

- Hoe maak je een groepje van alleen gympen? En van laarzen? 

Schoenen poetsen: rode of blauwe schoenpoets?  

De kinderen gaan aan de slag met schoenpoets om wat oude schoenen op te lappen. 

Schoenen die niet gepoetst kunnen worden maken ze schoon met water en zeep. De 

kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht om erachter te komen hoe ze schoenen 

moeten poetsen.      

        

Voorbeeldvragen: 

- Welke schoenen kun je poetsen? Waarom?  

- Kun je rubberen laarzen poetsen? Waarom wel/niet?  

- Hoe kun je er voor zorgen dat die wel schoon worden?  

- Wat gebeurt er als je gympen poetst?  

- Welke kleur schoenpoets heb je nodig voor jouw schoenen?   

- Hoe zorg je ervoor dat de vloer niet vies wordt?  

- Is het handig om met je vinger de schoen te poetsen? Waarom wel/niet?  

- Wat gebeurt er als je de schoenpoets op de schoen doet?   

  

Nodig: 
- Voor elk kind een paar afgetrapte 
schoenen/rubber laarzen   
- Schoensmeer in verschillende kleuren   
- Oude lappen   
- Kranten   

- Borsteltjes 



 

 
 

Tip: Als alle schoenen gepoetst zijn is het tijd om samen winkeltje te spelen. Laat de 

kinderen de schoenen in een mooie opstelling zetten en zorg voor spiegels en 

schoenlepels.   

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Piramide ‘Naar de speelgoedwinkel’   

Piramide ‘Kijk mij eens!’   

Schatkist ‘Buiten spelen’   

Puk & Ko ‘Wat heb jij aan vandaag?’   


