
 

 
 

Boer Hoep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela ontdekt dat Hoep allemaal kippen heeft! Wat leuk. Hoe komt hij daar aan? 
Boer Hoep is erg trots op de kippen en koeien waar hij even op moet passen. Oooh, 
als Hoep kippen heeft, dan heeft hij vast ook verse eieren. Hoep lacht zich slap: wat 
hebben eieren nou met kippen te maken? Weet Hoep dat dan niet..? Gelukkig willen 
de kinderen wel een handje helpen op de boerderij van Hoep en kunnen ze Hoep 
precies leren waar de eieren en de melk vandaan komt.  

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. 

Bekijk een ei 
Ga samen met de kinderen in een kring zitten en laat wat verschillende eieren zien. 
Bespreek samen de verschillen. Daarna kunt u het ei open maken, laat de kinderen 
voorspellen wat er in zit. Benoem het eiwit en eigeel. Hoe kun je eieren eigenlijk 
eten en kun je er ook andere dingen mee maken? Stel tussendoor open vragen aan 
de kinderen.  

 

 

Nodig:  
- 2 doosjes eieren 
- Witte eieren 
- Bruine eieren 
- Grote eieren 

- Kleine eieren  

 

 

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 
- Lijken alle eieren op elkaar? 
- Wat zijn de verschillen? 
- Is een ei hard of zacht? 
- Wat zal er in het ei zitten? 
- Waarom is een hard aan de buitenkant? 
- Kun je een ei zo eten? 

Welk doosje? 
Nu weten we hoe een ei eruit ziet en wat erin zit. Maar in welk doosje moet je nou 
een ei bewaren? En waarom? Probeer veel verschillende bakjes te verzamelen en 
zet deze in de kring. Bespreek samen met de kinderen welk doosje je het beste 
kunt gebruiken voor het bewaren van eieren en waarom. 

 

Nodig: 
- Theedoosjes 
- Hagelslagdoos 
- Bonbondoos  
- Lampendoosje 
- Inhoud koekdoosje 

- Eieren 

Voorbeeldvragen: 
- Kunnen we in dit doosje een ei bewaren? 
- Waarom wel? Waarom niet? 
- Wat zal er met een ei gebeuren als we het in dit doosje doen? 
- Wat is het voor een doosje? Wat zit hier normaal in? 
- Welk doosje is nu het goede doosje? En waarom? 

Tip:  
Zet elke keer een paar doosjes neer en bespreek deze. Probeer de eierdoos op een 
later moment pas in de kring te zetten, hierdoor is het mogelijk om eerst de “foute” 
doosje te bespreken.  



 

 
 

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

Ik&Ko    Wat loopt en vliegt daar? 
Kaleidoscoop    Sleutelervaring hoeveelheid 
Piramide    Kom er maar uit 
Schatkist     Dieren in de omgeving 


