
 

 
 

Hoela’s super 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela speelt supermarktje. Hoep mag de eerste klant zijn. Hij doet de boodschap in 
zijn mandje, legt het op de lopende band maar…hij heeft geen geld! En zonder te 
betalen krijgt Hoep zijn boodschap niet mee. Wat moeten ze nou doen? Samen met 
de kinderen gaan ze ronde muntjes maken. Zo kan iedereen betalen als ze 
boodschappen gaan doen in Hoela’s winkel.     

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.  

Munten maken  
Leg op tafel allerlei kleien platte voorwerpen neer met ronde maar ook met andere 
vormen. Laat ze de ronde vormen inpakken in zilverfolie. 

 
 
Voorbeeldvragen:  
- Wat heb je nodig als je iets gaat kopen? Dus wat ga je maken?  
- Wie heeft er thuis een speelgoedkassa? Wat zit daar in?   

Nodig:  
- Diverse doppen    
- Zilverfolie  
- Kroonkurken  
- Ronde en vierkante knopen  
- Sjoelstenen   
- Bolle steentjes   
- Ronde en vierkante deksels  
- Knip eventueel van karton een 

paar niet ronde vormen 



 

 
 

- Hoe ziet geld eruit? Welke vorm heeft een muntje?   
- Ga eens tussen de spullen kijken, welke vorm is dit?  
- Kun je die gebruiken om een muntje van te maken?  
- Welke kleur heeft het?   
- Kun je dat namaken? Waarvan?  
- Kan je voor een groot muntje evenveel kopen als voor een klein muntje?  
- Wat voor geld is er nog meer? (briefjes)   

Winkeltje spelen  
Richt de poppenhoek in als winkeltje. Plak stickers op de producten die te koop zijn: 
een sticker is een munt. Zorg ervoor dat alle kinderen munten hebben en laat ze 
iets in het winkeltje kopen. Een kind kan verkoper zijn. 

  

Voorbeeldvragen:  
- Wat voor boodschappen ga jij uitzoeken in de winkel?  
- Wat is dit? Waar heb je het voor nodig?  
- Hoeveel kost dat? Hoe weet je dat?   
- Heb je daar genoeg munten voor?  
- Dus wat kosten jouw boodschappen dan?  
- Kost alles in deze winkel evenveel?  
- Wat kost het meeste? En wat het minst?  
- Zou je ook 2 dingen kunnen kopen? Of 3 dingen?  
- Krijg je nog geld terug? Waarom wel/ niet?    

Nodig:  
- Een poppenhoek  
- Spullen om te verkopen 
(echt melkpak, echt fruit) 
- Stickers  
- Munten uit activiteit 1 
- Boodschappentassen 



 

 
 

Tip: Laat de kinderen voor het winkeltje spelen een portemonnee knutselen van een 
sappak. Bekijk de uitleg hier. 

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

Ik & Ko    Speel je mee?  
Piramide    Kleur en vorm  
Piramide    Tellen 

http://www.schooltv.nl/video/portemonnee-maken-knutsel-uit-hoelahoep/

