
 

 
 

Thuis 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

We maken kennis met Hoep. De kinderen helpen Hoep met het uitpakken van zijn 

woonwagen. Hij is erg blij met zijn nieuwe plekje, maar hij mist een tuintje. De  

kinderen maken gras van groene puzzelstukken, ze bedenken dat je een hek van 

planken kunt maken en er komt een paadje van houtsnippers. Hoep en Hoela vinden 

de tuin is nog wel wat kaal: de kinderen planten bloemen en er komt een tafel en 

een stoel. 

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.   

Het tuintje  

De kinderen hebben na het kijken vast zin om een echte tuin te maken. Laat de 

kinderen zelf spullen zoeken om een afzetting (binnen of buiten) te maken voor de 

tuin. Laat de kinderen vooral zelf naar oplossingen zoeken en stel ze af en toe een 

open vraag. 

 

 

Nodig:  
- Plek van ongeveer 2 bij 2 meter  
- Doosjes  
- Blokken 
- Emmertjes   
- Andere spullen waarmee je een 

afscheiding kunt maken 

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe groot moet de tuin worden? Waarom?  

- Welke spullen zijn handig om de tuin mee te maken?  

- Kun je een zo klein mogelijke tuin maken? En een zo groot mogelijke?  

- Hoe krijg je de tuin vierkant? Hoe ga je dat meten? 

Zaaien en planten: wortels en bloemetjes  

De kinderen zagen ook dat er bloemetjes geplant werden. Laat ze zelf bedenken hoe 

dit moet en wat je precies met zaadjes kunt doen.  

 

Voorbeeldvragen: 

- Wat zou er met de zaadjes gaan gebeuren?   

- Waarom hebben ze aarde en water nodig?  

- Hoe zorg je ervoor dat alle zaadjes/plantjes plek hebben om te groeien?  

- Wat komt er uit de zaadjes?  

- Hoelang duurt het voordat het worteltjes zijn?  

- Kunnen we de worteltjes dan eten?  

Tip: Jullie kunnen ook kiezen voor een groentetuintje. Zaai dan allerlei soorten 

zaadjes. Verdeel de kinderen in groepjes en laat ze voor hun eigen groente zorgen.   

 

Nodig: 
- Zaadjes voor bijv. worteltjes 
- Plantjes/bloemetjes  
- Wat aarde  
- Bakjes, bijv. botervlootjes   

- Gieter en water 

 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Puck & Ko: ‘Oef, wat warm!’ 

Piramide: ‘Lente’   

Schatkist: ‘Lente: groeien en bloeien’   

Cito: ‘Lente: kom er maar uit!’  

 

 

 


