
 

 
 

Eten op een kleedje 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft zin om lekker te gaan eten. En dan niet aan tafel, maar op een kleedje! 

En er is zelfs taart. Hoep vindt picknicken maar niks, veel te vies met al die 

beestjes. Maar je krijgt alleen taart als je meegaat...  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

De activiteiten uit de uitzending kunnen ook op andere manieren in de groep 

worden uitgevoerd. Misschien komt een kind tijdens het kijken al op een goed idee 

voor een activiteit. Ga hier dan op door in de groep.    

Boterhammen smeren   

Na het kijken hebben de kinderen vast zin om boterhammen te smeren en fruit te 

snijden voor een picknick. Laat de kinderen zelf experimenteren met beleg. Door te 

proeven en te ruiken ontdekken ze zoet en hartig beleg.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Bruin brood  
- Boter  
- Zoet en hartig beleg 
- Boterhammessen 
- Bordjes 
- Aanmaaklimonade 
- Water   
- Boterhamzakjes 
- Broodtrommeltjes 
- Fruit 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel boterhammen moeten we smeren als er genoeg moet zijn voor iedereen? 

- Hoeveel fruit is er nodig?  

- Hoe maak je het fruit zo klaar dat je het meteen kunt eten?  

- Laat de kinderen proeven van het beleg. Wat smaakt zoet?  En wat hartig?  

- Moet er boter onder de hagelslag? Waarom?  

- Wat doe je als je de boterham gesmeerd hebt?   

- Kun je de boterham zo meenemen? Waarom wel/niet?   

- Hoe pakken we het fruit in?  

- Maak samen limonade. Hoeveel limonade moet erin? Waarom?  

- Wat gebeurt er als je er meer limonade bij doet? En meer water? 

Picknicken: wat neem je mee?  

Nu de boterhammen gesmeerd zijn, kunnen de kinderen gaan picknicken. De 

kinderen ontdekken zelf welke spullen ze nodig hebben om te kunnen picknicken. Ze 

kiezen zelf een goede plek om (buiten) hun kleedje neer te leggen. Tijd om te gaan 

eten! 

    

Voorbeeldvragen: 

- Wat heb je nog meer nodig voor een picknick?  

- Hoe gaan we de boterhammen en het fruit meenemen?  

Nodig: 
- Spullen vorige activiteit 
- Kleedjes 
- Dekbed   
- Mand/tas  
- Kussentjes   
- Eventueel parasol 
- Bekertjes   

- Bordjes   



 

 
 

- Op welke volgorde moeten de spullen in de mand/tas? Waarom is dat belangrijk?  

- Hoe gaan we de limonade opdrinken?   

- Hoeveel bekers hebben we dan nodig?  

- Hoe zorgen we ervoor dat we lekker kunnen zitten?  

- Waar kunnen we het best gaan zitten? Waarom daar?  

Tip: de kinderen kunnen ook hun eigen fruit wassen. Was je aardbeitjes hetzelfde 

als een appel?  

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide: ‘Beer is jarig’   

Ik & Ko: ‘Hoera!’   

Ik & Ko: ‘Eet smakelijk’   


