
 

 
 

Poep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

De buurvrouw wil graag komen voorlezen bij Hoela en Hoep. Dat klinkt fijn! Maar als 
Hoela en Hoep horen hoe het boek heet, zijn ze minder blij: ‘het grote nette kinder-
boek’! Gatver, de buurvrouw is in de poep gestapt! Ze zal eerst haar schoen schoon 
moeten gaan schoonmaken, voordat ze kan gaan voorlezen. Daar zijn Hoela en Hoep 
erg blij om. Als ze even later terugkomt met haar boek, komt er een vogel 
aangevlogen en FLATS!...de buurvrouw krijgt ook nog vogelpoep op haar kleren! 
Maar dan vertrouwt Hoela het zelf ook niet meer…welke poep zal er zo meteen nog 
meer uit de lucht komen vallen?                               

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.  

Dierenpoep sorteren  
Zorg voor een boek met dierenplaatjes en bekijk deze met de kinderen. Hoe zou de 
poep van deze dieren eruit zien? Laat de kinderen vertellen en aanwijzen waar de 
poep van elk dier op lijkt. Zorg ook voor ‘foute’ materialen zoals de fruithagelslag of 
jam.             

       

Voorbeeldvragen:  
- Poep jij wel eens? Hoe ziet dat eruit?  
- Ziet je poep er altijd hetzelfde uit? Wat voor kleur heeft poep? Hoe komt dat?  

Nodig:  
- Grote en kleine dropjes  
- Chocolade- en fruithagelslag  
- Mayonaise  

- Satésaus   



 

 
 

- Waarom poepen we eigenlijk? Wat gebeurt er in je buik met je eten?  
- Ziet de poep van dieren er hetzelfde uit als dat van ons? Waarom wel of niet?  
- En ziet de poep van alle dieren er hetzelfde uit? Hoe komt dat?  
- Kan je spullen vinden die lijken op de poep van deze dieren?   
- Hoe noem je de poep van deze dieren?  
- Hoe ruikt deze poep? Stinkt het? En echte poep? Waarom stinkt poep?  
- Poepen alle dieren evenveel? Waarom wel/ niet?  

Olifantenpoep maken 
Laat de kinderen spullen bij elkaar zoeken die ze nodig hebben om poep van te 
maken. Zorg voor een kom, water en ontbijtkoek. Ga ook met ze naar buiten om te 
zoeken naar gras.     

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet poep van een olifant eruit? Is die drol groot of juist klein?  
- Wat eet een olifant? Waarom komt een boterham er niet hetzelfde uit?  
- Wat gebeurt er met je boterham in je buik?   
- Als de olifant gras eet, zie je dat terug in de olifantendrol? Hoe komt dat?    
- Wat heb je nodig om een nep olifantendrol te maken?  
- Hoe wordt de drol zachter? Hoe heet hele zachte poep?  
- Hoe groot is een olifantendrol?  
- Lijkt het al op een drol? Hoe voelt het? En ruikt deze drol ook naar poep?  

Tip: Ga met de kinderen naar een kinderboerderij en laat ze ontdekken hoe de poep 
van verschillende dieren eruit ziet. Vraag of de kinderen mogen helpen om de poep 
mee op te ruimen. En daarna natuurlijk goed handen wassen!   

Nodig:  
- Ontbijtkoek of oude 
boterhammen  
- Water  
- Kom  
- Gras en hooi 



 

 
 

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende methodes:  

Piramide ‘Hoe zie ik eruit?’  
Piramide ‘Mijn lichaam’  
Puk & Ko ‘Dit ben ik’  
Ik & Ko ‘Groot en klein’  
Schatkist ‘Dieren’ 


