
 

 
 

Alarm! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela is dol op de heerlijke tomaatjes uit Hoep’s tuin. Maar Hoep heeft ze nodig in 

zijn salade. Als Hoep in de keuken staat kan hij niet zien of Hoela stiekem een 

tomaatje pakt. Samen met de kinderen bedenkt Hoep een heel slim systeem. Ze 

maken een alarm! 

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.  

Domino maken  

Leg een berg spullen klaar voor de kinderen zoals platte dozen, flessen, 

broodtrommels. Laat de kinderen de spullen in een rijtje achter elkaar zetten, zodat 

ze omvallen als ze de eerste van het rijtje omduwen.    

  

 

    

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Platte dozen  
Petflessen (eventueel aan 
elkaar geplakt)  

- Broodtrommels     

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Waar moeten we beginnen?  

- Hoe zorgen we ervoor dat de spullen allemaal omvallen?  

- Hoe ver moeten de spullen uit elkaar staan? Waarom?  

- Wat gebeurt er als de spullen te ver uit elkaar staan?   

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles omvalt?         

Domino wordt een alarm  

Laat de kinderen spullen zoeken die ze op of tussen de domino kunnen zetten, 

waardoor de domino herrie gaat maken en waardoor het dus een echt alarm wordt!   

 

 

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Wat is een alarm?   

- Hoe kun je ervoor zorgen dat de domino een alarm wordt?  

- Hoe kan de domino herrie maken? Wat hebben we daarvoor nodig?  

- Welke spullen maken veel herrie? Hoe weet je dat?   

- Wanneer maakt iets meer geluid als het van iets dat laag of van iets hoogs valt?   

- Laat eens horen, hoe klinkt dat dan?   

- Wat maakt meer herrie, een paar lepels die uit een pan vallen of een heleboel? 

Tip:  Ga met een gedeelte van de kinderen in een andere ruimte staan, dan de ruimte 

waar het alarm staat. Eén kind mag het alarm omgooien of af laten gaan. En…horen 

de andere kinderen het?   

Nodig:  
- Pannen  
- Bestek  
- Deksels  
- Andere spullen die herrie 

maken  

     

 

 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko: Sst, wat hoor ik?  

Piramide: Tellen 


