
 

 
 

Piraten 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep hangt de was op en Hoela komt enthousiast kijken naar zijn mooie schip. 
Schip? Ja, schip. Kijk maar door je oogharen…Het is net een echte piratenboot. Dit is 
het zeil, en dat zijn de vlaggen. Nu ziet Hoep het ook! Samen met de kinderen 
beleven ze een spannend piratenavontuur. Zouden ze ook een schat vinden op 
schateiland? 

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.  

Piratenschip bouwen  

Ga naar de zandbak en graaf 2 bezems in. Span een laken tussen de bezems Laat de 

kinderen verder allerlei materiaal verzamelen, dat ze kunnen gebruiken voor het 

schip.      

    

Nodig:  
- Zandbak  
- 2 bezems  
- Laken  
- Wasknijpers 
- Theedoek (vlag)  
- Wasmand 
- Zwembanden (als stuur/ 
reddingsband)  
- Diverse spullen gevonden 

door de kinderen 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Wat heb je nodig als piraat? Wat gaan we maken?   

- Waar komt de voorkant van de boot? Hoe kan je dat zien? Welke kant vaar je op?  

- Hoe ziet de achterkant van een boot eruit? Is dan anders dan de voorkant? Waar 

kun je de achterkant van maken?  

- Waarmee moet je sturen op een boot? Waarvan kunnen we een stuur maken? 

Waar moet het stuur staan?   

- Waar kun je in de boot stappen?  

- Hoe kun je zien dat dit een boot voor piraten is? (vlag?) 

Foto-schatkaart  

Maak een aantal foto’s van plekken op de groep en print deze uit. Verstop de foto’s 

zo dat de foto steeds een aanwijzing is voor de plek waar de volgende foto te 

vinden is. Laat de kinderen met deze ‘schatkaart’ als echte piraten een fruitschat 

vinden.    

  

 

 

Voorbeeldvragen:  

- Hoe werkt een schatkaart?  

- Hoe kunnen we de schat vinden?  

- Wat zie je op het plaatje? Wat betekent het plaatje? Wat moeten we nu doen? 

- Waar zou de schat kunnen liggen? Hoe kunnen we erachter komen waar hij ligt?  

Tip: Maak voor alle kinderen 2 WC-rollen aan elkaar als verrekijker en knoop bij 

iedereen een zakdoek om als piraten-hoofddoek.   

Nodig:  
- Digitale camera  
- Printer  

- Schaal met fruit 

 



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:   

Ik & Ko    Piraten 


