
 

 
 

Natte voeten 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep’s regenlaarzen zijn te klein geworden. Hij heeft heel veel schoenen. 
Maar…welke schoenen kan hij nou morgen aan als het gaat regenen? Samen met 
Hoela en de kinderen zoeken ze uit in welke schoenen je wel en in welke schoenen 
je geen natte voeten krijgt als je in de plassen stampt. Zou Hoep zijn voeten droog 
weten te houden?   

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.  

Zijn jouw schoenen waterdicht?  

Zorg voor een berg oude schoenen, slippers, laarzen. Vraag ook kinderen deze mee 

te nemen. Laat de kinderen eerst voorspellen en daarna testen in welke schoenen 

hun sokken of voeten nat zullen worden. Laat ze de schoenen tijdens het testen 

sorteren.         

     

 

Nodig:  
- Schoenen (zoals zomer- en 
winterschoenen, leren schoenen, 
met klittenband, regenlaarzen, 
sandalen, slippers, schoenen met 
kleine gaatjes (20 paar in totaal)  
- Teiltjes   

- Gieters met water 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Welke schoenen zijn waterdicht? Hoe weet je dat?  

- Hoe kun je dat testen?  

- We hebben geen waterplassen, hoe kun je die maken? 

 - Als je in een teiltje gaat staan, hoe weet je dan of de schoenen waterdicht zijn?   

- Kun je het ook zien? (sokken worden nat) 

Schoenen waterdicht maken  

Laat de kinderen de berg met niet waterdichte schoenen waterdicht maken door er 

met elastieken zakjes omheen te maken.   

  

Voorbeeldvragen:  

- Kun je deze schoenen waterdicht maken? Hoe kun je dat doen?  

- Waarom zou je dat met een zakje doen?  

- Kan het ook met een papieren zakje? Waarom niet? Probeer het maar eens.   

- Hoe groot moet het zakje zijn?   

- Tot waar moet het zakje over de schoen komen? Waarom?  

- Hoe kun je testen of de schoen nu wel waterdicht is?  

Tip: Knutsel met de kinderen slippers door de zool van hun schoen over te trekken 

op karton. Nadat deze uitgeknipt is kan er een stukje gekleurd karton bij de tenen 

overheen geniet worden.   

   

Nodig:  
- Boterhamzakjes  
- Plastic tassen  
- Elastieken  

- Papieren zakjes  

 

 



 

 
 

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende methodes:  

Puk & Ko: Regen  

Puk & Ko: Wat heb jij aan vandaag?  

Piramide: Regen en wind  

Piramide: Water 


