
 

 
 

Ridders en prinsessen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep speelt lekker in zijn eentje riddertje. Net als hij op zijn stokpaard voorbij 

galoppeert komt Hoela tevoorschijn. Hoep voelt zich betrapt en schaamt zich een 

beetje. Maar Hoela vindt het juist prachtig! Zij wil wel prinses zijn. En echte ridders 

en prinsessen…hebben een kasteel!  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.  

Een kasteel maken  

Net als Hoela en Hoep hebben de kinderen vast zin gekregen om zelf ook een 

kasteel te maken. Met dozen en zilverfolie kunnen ze een echt ridderkasteel 

nabouwen voor op de groep.   

  

 

    

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Zilverfolie  
- Plakband  
- Torens van papier gerold  
- Kartonnen dozen in 

verschillende maten       

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe ziet een kasteel eruit?   

- Waar komt de ingang?   

- Hoe groot moet de deur worden?  

- Wat heeft een kasteel bovenop?  

- Hoeveel torens zijn er?  

- Welke toren is het hoogst?  

- Is het kasteel stevig?  

- Kun je het kasteel nog wat steviger maken?        

Een gracht met ophaalbrug  

Een echt kasteel heeft ook een ophaalbrug. Laat de 

kinderen één van de kartonnen dozen van hun kasteel 

open maken. Aan de klep die dan ontstaat kunnen twee 

touwen vastgemaakt worden zodat de klep open en dicht 

kan.   

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Waar komt de voorkant? Hoe kun je naar binnen?  

- We willen dat de deur open en dicht kan, een ophaalbrug, hoe maak je dat?  

Tip:  Laat de kinderen verkleed als prinsessen en prinsessen in het kasteel spelen.  

 

Nodig:  
- Kartonnen doos 

- Touw 

 

 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko: Sprookjesland  

Piramide: Hier woon ik! 
 


