
 

 
 

Hoela’s pizzeria 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft allemaal tafels neergezet. Ze speelt restaurantje. Hoela heeft haar 
eigen pizzeria! Hoep komt thuis en heeft boodschappen gedaan. Hij heeft niet zo’n 
zin om met Hoela pizzeria te spelen. Hoela zet hem snel op een stoel en gaat een 
pizza en wat te drinken voor hem halen. Maar Hoep krijgt een leeg bord en een leeg 
glas! Dat is ook niet leuk. Hij heeft eigenlijk wel trek in echte pizza’s gekregen. Wie 
weet kunnen de kinderen hen daarbij helpen!                            

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.  

Pizza maken  
De kinderen gaan pizza’s beleggen.        

       

 
 

Nodig:  
- Kant en klare pizzabodems, te 
koop bij de supermarkt   
- Tomatenpasta   
- Bakjes en lepels  
- Geraspte kaas   
- Salami  
- Ham  
- Champions  
- Ananas  
- Paprika  

- Oven en bakplaten + bakpapier   



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Waarvan is deze pizzabodem gemaakt denk je? (Van deeg)   
- Is het nu al een echte pizza? Kan je het nu al eten? Waarom niet?  
- Wat vind je lekker op een pizza?  
- Kan er een boterham op? En pindakaas en mayonaise? Waarom niet?   
- Wat moet er als eerste op?  
- Hoeveel denk je dat er op moet?  
- Kan je er ook een hele tomaat op doen? Waarom niet?   
- Wat leg je er nog meer op?  
- Wat doe je als laatste op de pizza? Wat voor kaas is dat?   
- Kan je de pizza nu wel opeten? Waarom niet?  
- Wat moet er nog mee gebeuren? En waarom?  
- Welke kleuren zie je op de pizza? 

Een pizzeria in de groep 
De kinderen dekken de tafel net als in een echte pizzeria. Daarna snijden ze, met 
hulp van de pedagogisch medewerk(st)ers de pizza’s in stukjes en eten ze het 
lekker op.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat is een pizzeria? Wat gebeurt er in een pizzeria?  
- Wat hebben we nodig om de tafel te dekken net als in een pizzeria?  
- Met hoeveel zijn we?   
- Wat heb je nodig om de pizza op te leggen?  

Nodig:  
- Tafelkleed       
- Servetten    
- Borden en bestek      
- Eventueel mandje met 
broodjes of een vaasje met 
bloemen 

- Bekers                                        

 



 

 
 

- Waarom gebruik je eigenlijk een tafelkleed?  
- Hoeveel bekers hebben we nodig?  
- Wat doe je eigenlijk met servetten?     

Tip: Speel met de andere pedagogisch medewerk(st)er dat jullie de obers zijn die de 
kinderen bedienen, inclusief koksmuts, schort, nepsnor en Italiaans accent.   

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

Ik & Co   Eet smakelijk   
Puk & Co   Eet smakelijk 


