
 

 
 

Tekentovenaars 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft Bolle Bink geschilderd op de bakplaat van Hoep. Hij is heel mooi 
geworden! Maar Hoep wil koekjes bakken en begrijpt er niks van: zijn bakplaat is 
kwijt.  Heeft Hoela deze soms gezien? Snel moet ze de bakplaat verstoppen Hoela 
legt er een groot vel papier erop. Als ze het papier van de bakplaat afhalen zijn ze 
verbaasd, wat een mooi schilderij. Hoela is een tekentovenaar! Gelukkig kunnen de 
kinderen Hoela vertellen waar de afdruk vandaan komt en worden ze allemaal 
tekentovenaars.           

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.  

Toveren en tekenen  
Na het kijken hebben de kinderen vast zin om ook te gaan toveren. Pak dunne vellen 
papier en leg daar voorwerpen onder die een reliëf kunnen achterlaten als je 
eroverheen gaat. Stel tussendoor open vragen aan de kinderen. 

       
 

Nodig:  
- Dunne vellen papier 
- Wasco  
- Kleurpotloden  
- Munten/euro’s  
- Platte zeef  
- Kam  
- Onderkant schoen 
- Paperclip  

- Puzzelstukje 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Wat denk je dat er gaat gebeuren als je over een munt heen gaat met een 
potlood?  
- Wat zie je dan?  
- Zie je ook verschillen tussen de munten?  
- Hoe kan dat?  
- Hoe komt dat?  
- Kunnen we nog meer spullen eronder leggen?                                                                                   

Toveren met bladeren  
Nu de kinderen weten hoe ze moeten toveren kunnen ze buiten mooie blaadjes 
zoeken. Als je op deze bladeren verf smeert en ze onder een blad legt en dan goed 
wrijft, krijg je een mooi blad met allemaal nerven. Laat ook hier de kinderen 
voorspellende vragen beantwoorden.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet het blaadje er eerst uit?  
- Waar moeten we de verf op schilderen?  
- Moet het (teken)blaadje aan de boven of de onderkant?  
- Wat denk je dat je ziet als je het tekenblad eraf haalt? Hoe komt dit?  
- Druk het nu nog eens af…zal het donkerder/lichter worden?  
- Zien alle afdrukken er hetzelfde uit? Hoe komt dat?  

Tip: Probeer grote, stevige bladeren te vinden op en rond de speelplaats. Deze zijn 
het meest geschikt voor verf en voor het maken van afdrukken.  

Nodig:  
- A4-papier  
- Verf, verschillende kleuren 
- Kwasten  
- Blaadjes van de boom 
- Schorten  

- Waslijn met knijpers 



 

 
 

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

Ik & Ko ‘Kunst’  
Piramide ‘Kleur en vorm’  
Piramide ‘Kunst’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’ 


