
 

 
 

Tadaa… Heel hoog in de lucht 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Vandaag is Hoep een grote, knappe, geweldige circusartiest. Dat vindt hij zelf 

tenminste. Op stelten lopen, met bordjes zwaaien, hij kan het allemaal. En Hoela is 

de koorddanseres. Maar bij circusartiesten hoort een circustent, vindt Hoela. Met 

een echte piste. Kunnen de kinderen hen helpen?  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn verschillende manieren om te ontdekken hoe je een piste en een plek om te 

zitten maakt. Misschien heeft een kind al een idee gekregen tijdens het kijken van 

de aflevering. Ga hier dan op door in een eigen activiteit.   

De piste   

De kinderen hebben vast zin gekregen een eigen circus te beginnen na het kijken. 

Ze gaan taartpunten om en om leggen om een ronde piste te maken. Ook maken ze 

plekken om te zitten. Laat de kinderen vooral zelf lekker aan het werk gaan, en stel 

ze af en toe een open vraag ter verduidelijking.           

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Wat kunnen we maken van de taartpunten?  

- Welke vorm hebben de punten? Hoe maak je van die vorm een cirkel?  

Nodig:  
- Taartpunten, gemaakt van 
gekleurd karton (rood en 
geel) die samen een cirkel 
vormen 

- Kistjes en stoeltjes   

 

 

 



 

 
 

- In welke volgorde leg je de punten? Waarom?  

- Teken een plaatje van een halve cirkel. Hoe maak je van de taartpunten een halve 

cirkel?  

- De piste is klaar. Waar moeten de mensen die kijken gaan zitten? Waarom?  

- Wat kunnen we daarvoor gebruiken? 

Vlaggenlijnen: een echte circustent   

Na het maken van de piste en de zitplekken, is het tijd voor een echte tent. De 

kinderen gaan door middel van vlaggenlijnen de tent vormgeven. Door zelf te 

oefenen met veraf en dichtbij staan, ontdekken ze dat zij de vorm van de ‘tent’ 

kunnen beïnvloeden.     

        

Voorbeeldvragen: 

- Geef elk kind een vlaggenlijn en pak zelf de andere einden vast en ga in het 

midden staan. Wat gebeurt als ik mijn armen omhoog doe?  

- Hou de vlaggenlijnen in de lucht. Er ontstaat een tent! Hoe kan dat nou?  

- Waar moet de vlaggenlijn hoog hangen?   

- En waar moet de lijn laag ophangen worden?  

- Wat gebeurt er als jullie dichter bij mij komen staan? Waarom gebeurt dat? -Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de tent lager en breder wordt? Wat moeten we dan 

doen?  

- Zet een kind in het midden, de vlaggenlijnen gaan slap hangen. Waardoor komt 

dat? Hoe zorgen we ervoor dat de vlaggenlijnen weer strak hangen?  

  

Nodig: 
- Zoveel vlaggenlijnen als er 
kinderen zijn  
- Spullen van activiteit 1 



 

 
 

Tip: Na het opzetten van de tent is het natuurlijk tijd om een circusshow op te 

voeren. Laat de kinderen hun ‘kunstjes’ vertonen en vul dit aan met materialen als 

jongleerballen (bijvoorbeeld die van de knutsel uit de uitzending).   

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko ‘Het circus’   

Piramide ‘Naar de speelgoedwinkel’ 


