
 

 
 

Bloemenzee 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Wat gek... Waar eerst Hoeps bloemen stonden, staan nu alleen nog steeltjes. En wie 

is de dief? Dat is Hoela. Ze vond de bloemen ook zo mooi! Hoep is er verdrietig van. 

Dan komen de kinderen met een heel goed idee: nieuwe zaadjes en bollen planten 

voor Hoep!  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn verschillende manieren om te ontdekken hoe bollen en zaadjes groeien. 

Misschien heeft een kind al een idee gekregen tijdens het kijken van de aflevering. 

Ga hier dan op door in een eigen activiteit.    

Bolletjes en zaadjes   

De kinderen willen na het kijken van de aflevering vast ook bolletjes en zaadjes 

planten. Op deze manier ontdekken ze hoe bloemen en planten groeien. Laat de 

kinderen vooral zelf experimenteren met de spullen en stel af en toe een open 

vraag. Dit is een ideale activiteit om buiten te doen.          

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe plant je zaadjes?   

- Maakt het uit welke kant van het bolletje je naar boven legt? Waarom?  

Nodig:  
- Potten in de kleuren 
rood, geel, blauw en groen  
- Bolletjes en zaadjes 
- Tuinaarde   
- Zand   

- Water   



 

 
 

- Hoe ver moeten de zaadjes en bolletjes uit elkaar liggen? Waarom?  

- Maakt het uit of je zand of aarde gebruikt? Waarom?  

- Wat gebeurt er met de zaadjes als ze onder de aarde liggen?  

- Wat is er nodig om de zaadjes te laten groeien?  

- Waarom duurt dat zo lang?  

- Hoe groei jij? Is dat hetzelfde als bij een zaadje? Waarom?  

- Hoe onthouden we welke bloem in welke pot zit? 

Op volgorde zetten: welke pot hoort waar?   

In deze activiteit gaan de kinderen de potten op dezelfde volgorde zetten als de 

slinger. Door te kijken welke pot waar hoort, leren ze seriëren.    

        

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel potten zijn er?  

- Zijn er genoeg potten voor de slinger?  

- Hoeveel blauwe potten zijn er? En hoeveel blauwe vlaggen?  

- Wat is een handige manier om de potten op goede volgorde te zetten?  

- Kun je ook andere manieren bedenken om de potten goed neer te zetten?  

Tip: Als jullie buiten bolletjes en zaadjes planten, kunnen jullie ervoor kiezen een 

echt ‘tuintje’ te maken en de potten weg te laten.    

  

Nodig: 
- Een vlaggenslinger 
(gekleurde blaadjes aan een 
touw met wasknijper) met de 
kleuren rood, geel, blauw en 
groen  

- Potten uit activiteit 1 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes: Puck & Ko ‘Oef, wat warm!’  Piramide ‘Lente’ en Beer is jarig’  

Schatkist: ‘Lente: groeien en bloeien’   

Cito: ‘Lente: kom er maar uit!’  

Startblokken: ‘Groene vingers’   


