
 

 
 

Verhuizen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela schrikt. Gaat Hoep soms verhuizen? Al zijn spullen liggen buiten. Nee, Hoep is 

druk met zijn woonwagen verven, daarom moeten alle spullen zijn huis uit. Maar 

het gaat straks regenen en dan worden zijn spullen nat! De kinderen steken de 

handen uit de mouwen om de spullen snel in de goede dozen te pakken.  

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.  

Opruimen  

De kinderen in de aflevering helpen Hoela en Hoep ijverig met opbergen. Daardoor 

maken ze kennis met het begrip classificeren. In deze activiteit gaan de kinderen 

spullen bij elkaar zoeken en ‘handig’ opruimen. Stel ondertussen open vragen om 

hen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken wat bij elkaar in de doos hoort en 

waarom.                  

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Verschillende spullen 
uit de keuken, 
badkamer en 
slaapkamer 
- Dozen in drie 

verschillende kleuren 

 

       

     

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Is het handig om spullen die bij elkaar horen, bij elkaar te leggen? Waarom?  

- Hoe beginnen we?  

- Hoe zorg je ervoor dat de spullen er niet uitvallen? Hoe moet dat zonder tape?  

- Moet de bovenkant ook dicht? Waarom wel/niet?  

- Welke spullen komen uit de keuken, badkamer/slaapkamer? Waar kun je dat aan 

zien? Welke spullen kom je op meer plaatsen in huis tegen?  

- Maakt het uit waar je de spullen in de doos stopt?  

- Waar moeten de spullen die kapot kunnen? Waarom?   

- Hoe weten we of wij de doos nog kunnen tillen?  

Dozen stapelen  

Nu alle spullen in de dozen zitten, kunnen de kinderen aan de slag met het volgende 

klusje. Stapelen! Stapel met de kinderen de dozen op verschillende manieren op 

elkaar. Bijvoorbeeld een rij lichte en een rij zware dozen. Of in een reeks. 

Bijvoorbeeld: rood-blauw-geel-rood.   

      

Voorbeeldvragen: 

- Hoe weet je welke doos licht is en welke zwaar?  

- Hoe maken we een stevige stapel van alle dozen?  

- Met welke doos kunnen we het beste beginnen? Waarom?  

- Is het handig om de zware dozen als laatste te doen? Waarom wel/niet?  

- Hoe ga je de dozen stapelen? 1 hoge stapel? Of meerdere lage stapels? Waarom?  

- Kunnen we ook aan de bovenkant beginnen te stapelen? Waarom (niet)?  

Nodig: 
- De dozen met gesorteerde 
spullen  

- Kistjes om op te staan 



 

 
 

Tip: Maak net zoals in de aflevering een foto van een opgebouwde muur van dozen 

en breek de muur daarna af. Kunnen de kinderen de muur weer nabouwen met 

behulp van de foto?  

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide ‘Hier woon ik’   

Piramide ‘Naar de speelgoedwinkel’   

Schatkist ‘De wereld rond’   

Ik & Ko ’Bij mij thuis’  

Ik & Ko ‘Waar is?’ 


