
 

 
 

Sint Maarten 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk aan het zingen, maar Hoela kent het liedje niet. Het is een liedje over 
Sint Maarten. Met het feest Sint Maarten ga je langs de deuren met een mooie 
lampion en als je dit lied zingt krijg je van iedereen iets lekkers! Dat wil Hoela ook 
wel maar ze weet niet zo goed hoe een lampion precies werkt en hoe die eruit ziet. 
Misschien kunnen de kinderen helpen? Die hebben misschien al wel eens Sint 
Maarten gevierd.                        

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.  

Lampionnen maken  
De kinderen onderzoeken welke materialen het meest geschikt zijn om lampionnen 
van te maken en maken zelf lampionnen.   

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een lampion er uit?   
- Hoe werkt een lampion?  
- Wat heb je nodig om een lampion te maken? En waarom?  

Nodig:  
- Melkpakken   
- Augurkenpot   
- Kleine drinkflesjes                                                       
- Touw / postelastieken 
- Stokken (bijvoorbeeld 
bamboestokken)  

- Fietslampjes   



 

 
 

- Denk je dat hier licht doorheen komt? Waarom wel/niet?   
- Is het lampje aan? Hoe weet je dat?   
- Hoe kun je dit testen? Kun je dit in het licht testen of alleen in het donker?  
- Waarom blijft deze lampion donker denk je?   
- Hoe kun je een lampion vasthouden?   
- Hoe maak je de stok vast?   

Lampionnen versieren 
De lampionnen zijn klaar. Nu gaan de kinderen ze versieren want ze moeten wel 
mooi zijn als de kinderen ermee langs de deuren gaan.         

      

Voorbeeldvragen:  
- Waarom moet je de lampion mooi maken?  
- Waarmee kun je dat doen?   
- Welk papier kun je het beste gebruiken?   
- Waarom? (Omdat daar het licht wel/niet doorheen schijnt)   
- Kun je ook stof gebruiken? Waarom wel/niet?   
- Hoe maak je het vast?   

Tip: Als de lampionnen klaar zijn is het leuk om met de kinderen Sint Maarten te 
oefenen. Maak gebruik van de deuren in de ruimte en laat hier een pedagogisch 
medewerk(st)er achter staan. Loop met de kinderen en hun lampionnen langs de 
‘deuren’, klop aan en zing het lied ‘Sint Maarten’ als de deur open gaat. De kinderen 
worden bij elke deur beloond met iets lekkers.    

Nodig:  
- Kinderscharen  
- Lijm + plakband  
- Vloeipapier    
- Gekleurd papier   
- Kleine stukken stof 
- Doorzichtige snoeppapiertjes  

- Servetten 



 

 
 

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

Piramide   Lichtjes   
Schatkist   Tijd   


