
 

 
 

Water 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is bezig om zijn aardbeien te verstoppen. Hoep wil niet dat Hoela zijn lekkere 

aardbeitjes ziet want dan eet zij ze vast op! Hoep is hartstikke vies geworden van 

dat tuinieren. 'Je moet in bad', zegt Hoela. Dat ziet Hoep helemaal niet zitten. 

Hoewel, met wat hulp van de kinderen... 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn veel variaties mogelijk op de activiteiten in de uitzending. Als een kind met 

een eigen idee komt tijdens het kijken, speel daar dan op in en ga er op door binnen 

de groep. 

In bad 

Na het kijken van HoelaHoep hebben de kinderen vast zin om in bad te gaan. Dat 

kan helaas niet op de groep, maar ze kunnen wel een pop in bad doen. Zo denken ze 

na over hoe ze zelf in bad gaan en schoon worden. Laat de kinderen vooral zelf aan 

de slag gaan en stel af en toe een open vraag.     

  

 

   

 

 

 

Nodig:  
- Plastic babypop 
- Washandje 
- Shampoo 
- Emmer 
- Broodtrommelbakje 
- Badspeeltjes 
- Handdoek 

- Warm en koud water 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe groot is het bad thuis? Hoeveel keer pas jij daar in? 

- In welke bak kan pop dan het makkelijkst? 

- Hoeveel water moet erin zodat pop niet kopje onder gaat? 

- Hoe warm moet het water zijn zodat het lekker is voor pop? 

- Hoe maak je schuim in het water? 

- Wat doen we als de pop schoon is? 

Zinken en drijven: wat werkt wel en wat niet? 

De kinderen gaan experimenteren met spullen die drijven en zinken. Zo ontdekken 

ze, welke dingen blijven drijven en waarom.      

 

Voorbeeldvragen: 

- Welke spullen zouden blijven drijven?   

- Zinken zwaardere dingen altijd naar de bodem? Waarom wel/niet?  

- Hoe lang zal het papieren bootje blijven drijven?  

- Waarom drijft hout?  

- Welke fles blijft drijven? Waarom?  

- Hoe blijf jij zelf in het zwembad drijven? Hoe komt dat?    

Tip: De kinderen zouden ook spullen van thuis mee kunnen nemen waarvan ze 

denken dat ze blijven drijven. In de groep kunnen jullie dit testen en beredeneren.  

Nodig: 
- Baksteen 
- Bootje, gevouwen van een krant 
- Stuk hout 
- Lege plastic fles 
- Fles vol met water 
- Appel 
- Teil met water 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide: ‘Lekker water!’ & ‘Hoe zie ik eruit?’  

Schatkist: ‘Vertel ’t maar’ 

 


