
 

 
 

De barbecue 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft ontzettend zin in barbecueën. Buiten eten vindt ze superleuk! Hoela 
houdt het meest van visjes op de barbecue en Hoep is ze voor haar aan het vangen. 
Maar Hoep heeft wel wat gevangen, maar geen vis ……nee, hij heeft  iets heel anders 
uit de sloot gevist. Hij heeft oude laarzen opgevist…. maar oude laarzen smaken 
vast niet lekker. Maar krijg nou wat, er zitten blikken in de laarzen. Blikken met 
eten, maar dat is jammer genoeg niet genoeg voor iedereen. Gelukkig heeft Hoep 
nog wat lekkers in de tuin. En de kinderen weten precies wat je daarmee moet doen 
voor het op de barbecue kan.              

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.  

Eerlijk delen  
Hoela en Hoep hadden maar weinig worstjes, maar door te delen kon iedereen 
lekker smullen. Als er in uw groep bijvoorbeeld 18 kinderen zitten, zorg dan bijv. 
voor 9 stukjes kaas. Laat de kinderen de kaas uitdelen in de kring. Ze komen 
erachter dat ze te weinig kaas hebben, wat nu? Stel tussendoor open vragen aan 
de kinderen. Hierna kunnen de kinderen ook stukjes worst en ananas snijden. 

       

Nodig:  
- Kaas  
- Worst  
- Ananas  
- Bordjes  

- Mesjes 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
 -Hoeveel stukjes kaas zijn er?  
- Heeft iedereen nu een stukje kaas? Wat kunnen we daar aan doen?  
- Hoe groot denk je dat het stukje kaas is dat je krijgt?                                                                                       

Eetstokjes maken  
Nu dat alle kaas, worst en ananas in mooie stukjes is gesneden kunnen de kinderen 
zelf eetstokjes maken. Maak groepjes en geef verschillende kaartjes met 
verschillende volgorden aan de kinderen. Hierdoor moeten ze goed kijken en 
herhalen wat ze zien. Daarna moeten dezelfde soort stokjes per groep verzameld 
worden.            

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe doe je dit aan een stokje?  
- Hoeveel moeten er op een stokje?  
- Aan welke kant van het stokje moet je prikken? Waarom?  
- Moeten ze allemaal hetzelfde zijn of juist verschillend? -Welke stokjes horen nou 
bij welke stokjes, waarom?  

Tip: Het is zinvol om als eerste de satéprikker te bekijken met de kinderen. Is deze 
aan elke kant hetzelfde? Waarom niet? Welke kant zouden we moeten gebruiken 
om lekker eetstokjes te maken?   

Nodig:  
- Kaas in kleine stukjes 
- Worst in kleine stukjes  
- Ananas in kleine stukjes 
- Lange satéprikkers 
- Voorbeeldbriefjes met 
hierop stokjes met kaas, 
worst en ananas. En op het 
volgende kaartje staat 

worst, ananas, kaas 



 

 
 

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

Ik&Ko ‘Eet smakelijk’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring classificatie, seriatie’  
Schatkist ‘Zomer’ 


