
 

 
 

Straatfeest 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk aan het klussen aan de regenpijp van zijn woonwagen. De buurvrouw 
vindt dat hij teveel herrie maakt met zijn hamer en komt daar over klagen. Ze komt 
ook vertellen over het straatfeest. Ze zegt dat dit al snel is en dat Hoela en Hoep 
nog heel veel moeten organiseren. De buurvrouw verdwijnt weer en Hoela en Hoep 
snappen er niks van. Wat is een straatfeest, wat doe je op een straatfeest en 
moeten ze dit nou zelf allemaal regelen?                       

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.  

Een spijkerpoepspel maken  
De kinderen maken zelf een spijkerpoepspel. Ze rangschikken de flessen/emmers 
etc. op moeilijkheidsgraad.   

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe gaat het spel spijkerpoepen?  
- Wat heb je nodig om dat spel te maken? En waarom?  
- Zijn alle flessen hetzelfde?   

Nodig:  
- Grote emmers, 
strandemmertjes 
- Flessen van 
verschillende formaten   
- Augurkenpot, jampot    
- Touwtjes, veters  
- Knijpers  
- Spijkers 



 

 
 

- Dit is een groot gat, is deze dan makkelijk of juist moeilijk?  
- Welke zou het makkelijkst zijn? En welke het moeilijkst? Waarom?  
- Waarom is deze juist makkelijk?  
- Waarom is deze juist moeilijk?  
- Hoe zorg je ervoor dat de spijker in de fles/emmer komt?  
- Hangt het touw goed zo? Te hoog/te laag…? Hoe weet je dat?  
- Hoe maak je het touw vast?  

Tip: Laat de kinderen met ronde stickers punten aan de flessen geven. De meeste 
punten (3 stickers) voor de moeilijkste en de minste punten (1 sticker) voor de 
makkelijkste. Vraag steeds: “Hoeveel punten krijg je nou?”. 

Balspel met regenpijp 
Maak samen met de kinderen het balspel uit de aflevering na.       

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe moet je de regenpijp vasthouden?  
- Hoe weet je dat?  
- Waar moet degene staan die vangt?  
- Kunnen alle ballen er in?  
- Waarom wel/ waarom niet?  
- Waar komt de bal uit?  
- Kan de bal ook hieruit komen? Waarom wel/niet?  

Nodig:  
- Regenpijp met één of 
meerdere gaten in het midden   
- 2 gebogen stukken regenpijp  
- Ballen in verschillende maten 
(ook ballen die er niet doorheen 
passen)  
- Emmer/mandje om de bal 

mee op te vangen 



 

 
 

- Hoe kan je de bal het beste opvangen?  
- Waar denk je dat deze bal uitkomt als ik hem daarin doe? Waarom denk je daar?  

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

Piramide   Het is feest  
Puk & Ko   Hoera  
Schatkist    Buiten spelen 


