
 

 
 

Hoela de clown 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep heeft een mooie verfdoos en kwasten, hij gaat vandaag eens lekker 
schilderen. Hoela heeft alleen hele andere plannen. Ze speelt dat ze een clown is. 
Hoep wordt tijdens het schilderen gestoord door alle grappen en grollen van clown 
Hoela. Hoep kan er niet om lachen. Daar wordt clown Hoela een beetje sip 
van….misschien komt het doordat ze er helemaal niet uitziet als een clown. Hoep 
zorgt er samen met de kinderen voor dat Hoela een mooie maar vooral ook grappige 
clown wordt.             

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.  

Wat draagt een clown?  
Hoela wil graag een echte clown zijn, maar wat draagt een clown precies? Bespreek 
met de kinderen wat voor een kleding het is en of het bij een clown hoort of bij 
iemand anders. Mochten er geen kledingstukken aanwezig zijn, bespreek dan hoe 
het gezicht van een clown eruit ziet en laat de kinderen elkaar schminken. Je kunt 
ook beiden activiteiten inzetten. Stel open vragen aan de kinderen. 



 

 
 

       

Voorbeeldvragen:  
- Wat is dit voor een kledingstuk? Waarom is wel/niet voor een clown?  
- Welke kleur heeft het?  
- Bij wie zal deze jurk/broek/pruik/hoed horen?  
- Hoe ziet het gezicht van clown eruit?  
- Waarom draagt een clown dit soort kleren?                                                                                      

Ballon clown  
De knutselhandjes hebben in deze aflevering een opblaasbare clown gemaakt. Deze 
kun je makkelijk maken van een leeg waterflesje , een rietje en een ballon met 
daarop een clownsgezicht getekend. Blaas de ballon op en laat deze ook weer 
leeglopen. Laat de kinderen voorspellen wat er gaat gebeuren en hoe dit komt.        

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe komt het dat je het clowntje ziet?  
- Wat zit er in de ballon?  

Nodig:  
- Prinsessenjurk  
- Diverse hoeden  
- Diverse pruiken  
- Clownskleding  
- Schmink  
- Sponsjes  
- Water  
- Kwastjes  

- Spiegels 

Nodig:  
- Leeg waterflesje  
- Rietje  
- Ballon (liefst wit)  
- Stiften  

- Schaar 



 

 
 

- Kan je het zien? Kun je het horen of voelen?  
- Hoe denk je dat de lucht in de ballon komt?  
- Waar gaat de lucht naartoe als de ballon leeg is?  
- Wanneer kan je het gezicht van de clown zien?  
- Hoe komt de lucht in de ballon -Hoe komt het dat gezicht groter/kleiner wordt? 

Tip: Gebruik een witte ballon en watervaste stift. Hierdoor zie je het gezicht van de 
clown het best.  

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

Ik & Ko ‘Het circus’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’  
Piramide  ‘Kleding’ 


