
 

 
 

Vies 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela wiegt Bolle Bink als een baby’tje en Hoep mag hem ook even vasthouden. 

Maar dan is de knuffel vies door de klushanden van Hoep. De kinderen steken de 

handen uit de mouwen om Bink weer schoon te krijgen. Maar wat hebben ze daar 

allemaal voor nodig? 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn meerdere mogelijkheden met het thema ‘wassen’. Misschien heeft een kind 

tijdens het kijken al een idee over wat jullie zouden kunnen wassen. Ga hier dan op 

door in een activiteit op de groep.    

Weer schoon  

De kinderen hebben na het kijken vast zin om zelf met water bezig te zijn. Ze gaan 

de vieze kleren schoon schrobben. Ze ontdekken hoeveel water ze moeten 

gebruiken en dat kleren schoner worden in warm water. Stel af en toe een open 

vraag en laat de kinderen ontdekken.     

  

 

   

 

 

 

Nodig:  
- Broek en shirt met vlekken 
- Teil  
- Afwasmiddel, wasmiddel 
Blok zeep  
- Afwasborstel 
- Tandenborstel 
- Schrobborsteltjes  

- Lauwwarm en koud water 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel water hebben we nodig? Waarom? 

- Welke zeep gebruik je? 

- Kun je de tandenborstel ook gebruiken? Waarom wel/niet? 

- Geef de kinderen eerst alleen koud water, daarna ook warm water. In welk water 

worden de kleren beter schoon? Waarom? 

- Wat gebeurt er als je warm water bij koud water doet? 

Drogen: kleren aan de waslijn   

In deze activiteit leren de kinderen beredeneren hoe lang de waslijn moet zijn en 

hoe hoog deze moet hangen om de kleren op te kunnen hangen.      

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe lang moet de waslijn worden zodat de kleren eraan kunnen hangen?  

- Hoe hoog moet de waslijn hangen, zodat je er nog wel bij kunt?  

- Tussen welke punten zullen we de lijn ophangen?   

- Wat gaat er gebeuren als we de kleren heel nat aan de waslijn hangen?  

- Hoeveel wasknijpers heb je nodig voor de broek en het shirt?  

- Is de broek even snel droog als het shirt? Waarom wel/niet?  

- Wat gebeurt er eigenlijk tijdens het droog worden?  

Tip: Het is leuk om deze activiteit (bij mooi weer) buiten uit te voeren. Dan kunnen 

jullie het ook hebben over of het weer nog een rol speelt bij het droog worden van 

kleren.  

Nodig: 
- Waslijn  
- 6 wasknijpers   

- Natte kleding 



 

 
 

  

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide: ‘Lekker water!’ & ‘Wat doe ik aan?’   

Puk & Ko: ‘Oef wat warm!´ & ‘Welkom Puk!’   

  

 


