
 

 
 

Koop bij Hoela 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

De aflevering: Op Hoela’s kleedje liggen allerlei fietsspullen uitgestald. Die verkoopt 

ze, als in een echte winkel. En laat Hoep nou net zijwielen nodig hebben, want hij is 

onderuit gegaan met zijn fiets. Maar dan is zijn fiets ook nog eens hartstikke vies 

geworden van het vallen...Hoe moeten ze dat nou oplossen?  

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.   

Fiets wassen  

Een fiets wassen is een hele klus. Maar kinderen helpen graag mee en vinden het 

vast leuk fietsen schoon te maken. Ze gaan met allerlei schoonmaakspullen de fiets 

eens flink wassen. Stel open vragen aan de kinderen om henzelf te laten ontdekken 

hoe je dit klusje het beste kunt doen.              

 

Nodig:  
- Zeep  
- Afwasmiddel  
- Oude mayonaise emmertjes (te 
gebruiken als emmer)  
- (Schuur)sponzen 
- Doekjes 
- Afwasborstel  
- Kleine schrobber voor de spaken 
- Handdoeken  

- Een emmer met vies water erin  

  (modderwater)  

 

            

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Wat hebben we nodig om te kunnen schoonmaken?  

- Hoe kun je de fiets het beste neerzetten?  

- Welke delen kun je heel goed schoonmaken nu de fiets zo staat?   

- En welke niet?  

- Nu is de fiets nog nat? Wat kun je daar aan doen?  

- Waar is het vuil nu gebleven?       

Fietsversiering: veilig en leuk  

De fietsen zijn gewassen en lekker schoon. Maar zijn de fietsen niet een beetje 

saai? Je moet natuurlijk kunnen bellen, toeteren en rinkelen op de weg. We gaan de 

fiets en de kinderen versieren met handige spulletjes.   

 

      

Voorbeeldvragen: 

- Waar hoort een fietsbel en waarom niet daar? (bijvoorbeeld in midden van het 

fietsframe) En waarom wel daar?  

- Waarom zit er eigenlijk een bel op een fiets? Hoe zit dat bij een auto?  

- Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen je zien in het verkeer?  

- Welke spullen zorgen ervoor dat je minder pijn hebt als je van je fiets valt?  

- Waar kunnen we dat van maken?  

- Waarom heb je licht op je fiets?  

- Welke kleur licht heb je voor? En welke achter?  

Nodig: 
- Stokken van een halve meter lang 
- Papier en plakband om een vlag mee 
te knutselen  
- Fietsbellen  
- Crêpepapier voor een 

muistrapstuurslinger 



 

 
 

Tip: Overleg met de kinderen of de fietsen nu helemaal klaar zijn om veilig mee te 

kunnen rijden? Maak een lijstje wat je nodig hebt voor een veilige fietsrit (helm, 

lampje voor, lampje achter, bescherming etc) en vink af wat je hebt.  

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide ‘Naar de speelgoedwinkel’   

Puk & Ko ‘Wat heb jij aan vandaag?’ Piramide ‘Dichtbij huis’ 


