
 

 
 

Hans en Grietje 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep leest een sprookje voor. Het verhaal van Hans en Grietje. Hij vergeet 
ondertussen de tijd en…de lekkere appeltaart die in de over stond, als verrassing 
voor Hoela en de kinderen, is helemaal mislukt! Verdrietig gaat hoep zijn 
woonwagen in. Hoela en de kinderen besluiten om  Hoep te  verrassen met… 

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.  

Koekhuisje maken  

Laat alle kinderen een eigen koekhuisjes maken met een vierkante ruimte, daarop 

een dak en daarop een schoorsteen.      

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Hoe ziet een huis eruit?  

- Wat kun je daarvoor gebruiken?  

- Hoe kun je een huisje maken?  

- Welke vorm moet onder?  

Nodig:  
- Ontbijtkoeken (in plakken) 
- Kindermessen  
- Boter (als cement)  
- Bordjes (om ze op te 
zetten zodat ze gemakkelijk 

kunnen draaien)  

 



 

 
 

- Welke vorm heb je nodig voor het dak?  

- Hoe maak je het huis stevig?  

- Wat zit er bij een huis tussen de stenen?  

- Wat kun je bij ons huis gebruiken?  

- En als we geen cement gebruiken, wat gebeurt er dan?   

- Hoe groot moet de schoorsteen zijn? Waar komt deze te staan? 

Het koekhuis versieren  

Laat de kinderen hun huisje verder afmaken. Ze mogen allemaal een deur maken, 

ramen, dakpannen, deurbel, gordijnen. Daarna mogen ze het nog versieren.   

  

Voorbeeldvragen:  

- Waar moet de voordeur van het huisje komen? Is dat een handige plek?   

- Waarvan kun je een deur maken?   

- Waar kun je mee aanbellen? Hoe maak je een bel?   

- En waar moet dan een raam?  

- Wat doe je ‘s nachts voor de ramen?  

- Hoe maak je een gordijn?  

- Wat ligt er op een dak van een huis? Waarvan kun je dat maken?  

- Het huisje moet nog versierd worden, waarmee?  

Nodig:  
- Koekjes  
- Gekleurde snoepjes  
- Spekjes    
- Lollies  
- Gedroogd fruit  
- Poedersuiker en water 
(als snoeplijm)  
- Jam (ook als lijm) 

- Gekleurde hagelslag 



 

 
 

- Hoe kun je het vastplakken?   

- Kun je het dan nog wel opeten?   

Tip: Je kunt de kinderen ook een ‘gezond’ snoephuisje laten maken. Gebruik 

daarvoor rijstkoeken, biscuit, rozijnen, kokoskoek. Voor een bijbehorend tuintje  

kan je bijvoorbeeld wortels, komkommers en druiven gebruiken.   

Methodes:  

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

methodes:   

Ik & Ko   Bij mij thuis     

Piramide    Huis en verhuizen / Ruimte  

Taalrijk   Wie komt er in mijn huisje? 


