
 

 
 

Suikerfeest 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk bezig om heerlijke zoete koekjes en hapjes te maken voor het 
Suikerfeest. Hoela wil ook graag helpen met de voorbereidingen, maar ze weet 
eigenlijk niet precies wat het Suikerfeest is. Ze strooit overal suiker, maar daar  is 
Hoep niet zo blij mee! Nu moeten ze eerst alles goed schoonmaken voordat het 
Suikerfeest kan beginnen. Gelukkig weten de kinderen hoe ze Hoela en Hoep kunnen 
helpen, en zo wordt het toch nog een superfeest!              

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.  

Schoonmaken  
Hoela gooit allemaal suiker op de grond en dat moet allemaal worden opgeruimd. De 
stofzuiger kun je daarvoor goed gebruiken. Maar welke stappen moet je doorlopen 
voordat de stofzuiger aan kan. Laat de kinderen zelf ervaren hoe een stofzuiger 
werkt. Doe zelf de stekker in het stopcontact. Stel tussendoor open vragen aan de 
kinderen. 

       

 

Nodig:  
- Stofzuiger (in losse 
onderdelen, laat ze eerst de 
stofzuiger in elkaar zetten)  
- Zand/suiker  
- Stopcontact (doe dit zelf)  

- Lege stofzuigerzak 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Welke delen moet je aan elkaar zetten?  
- Hoe werkt een stofzuiger?  
- Waar gaat het zand of de suiker doorheen en waar gaat het  naar toe?  
- Kun je dat zien?  
- Hoe krijg je dat snoer weer in de stofzuiger?  
- Kan je ook natte dingen opzuigen met een stofzuiger? Waarom wel/niet?  
- Zullen we een kijkje nemen in de stofzuigerzak? Wat zal daar inzitten?                                                                                        

Zilver poetsen  
Het servies van Hoep was heel erg vies. Maar met zilverpoets werd het allemaal 
mooi schoon. De oudste peuters kunnen zelf ook al zilver schoonmaken. Met een 
doekje en de juiste kleding, komen ze vast een eind.   

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat zal er gebeuren als je over het zilver wrijft?  
- Waar blijft het vuil?  
- Is de kleur van de zilverpoets anders?  
- Waar is het vies van geworden denk je?  
- Zie je verschil met hoe het bordje eerst was?  
- Wat zie je precies?  

Nodig:  
- Zilverpoets  
- Bakjes  
- Rubber handschoenen  
- Schortjes  
- Zilveren lepeltjes 
- Borden 
- Theeservies  

- Poetsdoeken 



 

 
 

Tip: Deze activiteit is geschikt voor de oudste peuters. Mocht je niet graag met 
zilverpoets werken gebruik dan afwasmiddel en beschilder de bordjes bijvoorbeeld 
met bruine verf.  

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

Ik & Ko ‘Bij mij thuis’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring – classificatie en ruimte’  
Schatkist ‘Feest’ 


