
 

 
 

Knip, knip 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep zit boos in zijn woonwagen met een capeje om. Hij gaat nooit meer naar de 
kapper! Haren wassen, die enge schaar en die rare cape … Hij vindt het helemaal 
niks! Maar Hoela zegt dat hij dan wel héél lang haar krijgt als hij niet meer naar de 
kapper gaat. Zo lang dat je er mee kunt springtouwen! Dat wil Hoep natuurlijk niet. 
Gaan de kinderen wel eens naar de kapper? Hoe gaat dan? De kinderen laten als 
echte kappers  aan Hoep zien dat het helemaal niet eng is.   

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.  

Kappertje spelen 

Zet een paar stoelen neer voor de klanten. De andere kinderen mogen kapper zijn. 

Zorg voor speldjes, borstels, een kam, spiegels, haargel, elastiekjes etc. Laat ze 

'nepknippen' met hun vingers als schaar.      

     

 

 

 

 

Nodig:  
- Kapperspullen (zoals borstels, 
kam, spiegels, speldjes, elastieken 
- Gel en wax  
- Stoelen, tafel, spiegels  
- Handdoeken als cape  

- Plantenspuit met water 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Wat voor haar heb jij? En welke kleur heeft het?  

- Wie heeft er heel ander haar? Kan je dat zien of voelen?  

- Hoe komt het dat jouw haar zo lang is?  

- Wat doe jij in de ochtend met je haar? Waarom kam / borstel je het?  

- Wat gebeurt er als je dat niet doet?  

- Wat kun je eraan doen om ze harder te laten groeien?   

- Waarom moet je haar ook wassen? Hoe voelt het na het wassen?  

- Kun je als je stijl/ recht haar hebt, krullen maken? Hoe kun je dat doen?  

- Waar heb je gel voor nodig?  

- Wie is er wel eens bij de kapper geweest? Wat doet hij/zij? Waarom knipt hij je 

haar?    

Haren wassen  

Ga naar een ruimte waar de vloer nat mag worden. Laat de kinderen elkaars haren 

wassen. Zorg voor lage stoeltjes en voor een teil om het water op te vangen.   

  

 

 

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Wassen jullie wel eens je haren? Hoe dan, waarmee en hoe vaak?   

- Is deze shampoo hetzelfde soort zeep als waarmee je je handen wast?  

- Hoeveel shampoo zou je nou nodig hebben?  

Nodig:  
- Lage stoeltjes  
- Teilen/ emmers  
- Gieters met water  
- Kindershampoo  
- Handdoeken (om af te 
drogen en als cape)  

- Een haarborstel  

 



 

 
 

- Hoe gaat de shampoo harder schuimen?  

- Waarom heb je shampoo nodig? En hoe voelt dat?  

- Waarom moet de shampoo er ook weer uit, het zit er net in? Hoe doe je dat?  

- Waarom moet shampoo niet in je ogen komen? Wat gebeurt er dan?  

- Als het klaar is: hoe ruikt je haar nu?  

- Als het klaar is: Waar is de viezigheid uit de haren nu gebleven?  

Tip: Ga als pedagogisch medewerker op een lage stoel zitten (liefst buiten met mooi 

weer). Laat de kinderen jouw haren wassen met shampoo en het uitspoelen met 

gieters water. Ook moet het natuurlijk met een handdoek gedroogd worden en 

geborsteld.   

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko: Iedereen is mooi   

Piramide: Hoe zie ik eruit?  

Piramide: Mijn lichaam  

Puck & Ko: Dit ben ik 


