
 

 
 

Een huis voor bink 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is aan het opruimen. Hij jubelt dat hij zo blij is met zijn huisje, helemaal van 

hem alleen. Bolle Bink wordt er een beetje verdrietig van: hij heeft namelijk geen 

eigen huis. Maar daar hebben de kinderen wel een oplossing voor.  

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.  

Een huis bouwen  

Iedereen woont in een huis. En Bolle Bink nu natuurlijk ook! Maar hoe kun je een 

huis bouwen en wat heb je daar voor nodig? De kinderen hebben na het kijken van 

de aflevering vast een idee gekregen! Stel open vragen aan de kinderen om hen 

zoveel mogelijk zelf te laten werken.                   

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe ziet een huis eruit?  

- Welke kant van de dozen zet je boven? Waarom?  

Nodig:  
- Grote kartonnen 
doos  
- Dikke stiften 
- Schaar  
- Foamblok   
- Grote vellen papier  

- Een pop/knuffel 

 

     

       

 

 



 

 
 

- Hoe ga je in een huis naar binnen?  

- Kun je ook binnen in een huis kijken? Met wat dan?  

- Waar komen de ramen? En de deur?  

- Hoe groot worden de ramen?   

- Hoe kan de pop er goed doorheen kijken? Hoe hoog moeten de ramen dan?  

- Waar maak je de deur? Hoe moet je dan knippen? Past de pop door de deur?  

Hoe ga je het dak maken? Wat kun je daarvoor gebruiken? 

Een huis inrichten  

Het huis staat! Maar er moeten nog spullen in, zoals een bed en een stoel of een 

lamp voor als het donker wordt. De kinderen gaan aan de slag met knutselspullen 

om het huis in te kunnen richten. 

      

Voorbeeldvragen: 

- Waarom heb je gordijnen nodig op de slaapkamer?  

- Hoe groot moeten de gordijnen worden? Hoe weet je dat?   

- Moeten ze aan de buiten- of de binnenkant van het huis? Waarom? -Hoe kan je in 

het donker nog goed zien? Waar zou de lamp het beste kunnen staan?  

Nodig: 
- Dozen in verschillende maten  
- Dikke stiften 
- Schaar 
- Plakband 
- Touw  
- Stukjes fleece 
- Watten 
- Geel papier  
- Doosje waar de onderkant en 
de achterkant afgehaald zijn 
(bedleuning)  
- Stuk karton met twee 
sleuven (ledikant) 



 

 
 

- In welk bedje past de pop?  

- Hoe ligt de pop lekker zacht?  

- Waar ga je het bed neerzetten? Waarom?  

- Hoe groot moet de deken zijn?  

- Hoe weet je nou van wie dit huis is?  

- Heb jij thuis letters bij de voordeur? Wat staat daar op?  

Tip: Hou vooraf aan de activiteit een gesprekje met de kinderen over de 

verschillende huizen. Is jouw huis van steen? Wonen kinderen overal op de wereld 

in een huis zoals dat van jou? Welke soort daken ken je? Heeft iemand een plat 

dak? Of zijn er alleen puntdaken? Hoe ziet een plat dak eruit?  

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide ‘Hier woon ik’   

Schatkist ‘De wereld rond’   

Ik & Ko ’Bij mij thuis’ en ‘’Waar is’  

Taalrijk ‘Wie komt er in mijn huisje’ 


