
 

 
 

Kees de Vis 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoep wil lekker gaan zwemmen in de zee. Hij zet zijn duikbril op....maar wat ziet hij 
daar? Een vissenkom met een goudvis, hoe kan dat nou? De buurvrouw heeft Kees 
de vis achtergelaten met een briefje op zijn vissenkom "Beste Hoela en Hoep, ik ben 
een nachtje logeren. Willen jullie zo lang op mijn goudvis Kees passen. Zorg goed 
voor hem. Groetjes, de Buurvrouw." Maar Hoela en Hoep hebben geen idee hoe ze dit 
nou weer moeten aanpakken! 

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.  

Vissenkom verschonen 
Misschien hebben jullie een vissenkom op de groep? Vraag anders of een van de 
ouders een vissenkom met vis willen meenemen. Ga met de kinderen de kom 
verschonen.  

       
 
 

Nodig:  
- Vissenkom  
- Vis 
- Visnetje 
- Plantjes 
- Steentjes 
- Borstel 
- Spons 
- Emmer voor de vis  

- Water 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Waarom moet je een vissenkom soms schoonmaken? Wat is er dan vies? Hoe 
weet je dat de bak vies is? 
- Kun je meteen beginnen met schoonmaken? Wat moet je eerst doen? 
- Waar kun je de vis laten tijdens het schoonmaken? 
- Waarmee ga je de kom schoonmaken? Gebruik je ook zeep? Waarom wel of niet? 
- Soms zijn de steentjes groen geworden, wat is er dan mee gebeurd? Hoe krijgen 
we die schoon? 
- Waar poept de vis? Hoe ziet die vissenpoep eruit? Waar blijft die poep? 

Vissenkom verschonen (deel 2) 
De kom is schoongemaakt en mag nu weer gevuld worden met water. Laat de 
kinderen inschatten hoeveel maatbekers water in de kom passen. Als de 
schoongemaakte steentjes en ook de plantjes weer teruggezet zijn, mag de vis 
terug in zijn schone kom. 
 

       
  
Voorbeeldvragen:  
- Kan de vis nu meteen terug in zijn eigen kom? Wat moet er eerst gebeuren? 
- Moet eerst de vis erin en dan het water of andersom? 
- Hoeveel maatbekers heb je nodig hebben om te bak te vullen? 
- Hoe vol moet de bak? Waarom niet tot aan het randje? (Dan springt de vis eruit!) 

Nodig:  
- Vissenkom uit de eerste 
actie  
- Water 
- Maatbeker 
- Goudvis 
- Steentjes  
- Visnetje 
- Emmer 
- Vers water  
- Plantjes 



 

 
 

- Waarom moeten de steentjes eerst? 
- Denk je dat er warm of koud water in de kom moet? 
- Waarom moeten er plantjes in de bak? 
- Als je het plantje erin gooit wat gebeurt er dan? (deze blijft drijven) Hoe kan je 
ervoor zorgen dat de plantjes mooi op de bodem blijven? 
 
Tip: Laat de kinderen na het verschonen van de kom, met acrylverf op het raam een 
vissenkom schilderen. Ze weten nu precies wat er allemaal in de kom zit: steentjes, 
plantjes, schoon water in een niet te volle kom en natuurlijk....de vis! 
 
Methodes: 
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes: 
 
Schatkist ‘Piramide’ 
Dieren verzorgen ‘Water in huis’ 


