
 

 
 

Klussen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft een oud poppenhuis gevonden, het stond zomaar ergens op de stoep. 
Hoep vindt het poppenhuis maar vies en het ziet er niet mooi uit. Het poppenhuis 
kan wel een opknapbeurt gebruiken. Hoe zouden ze dat kunnen doen? 
Schoonmaken, schilderen en misschien wel een nieuw behangetje erin? Maar wat is 
precies behangpapier. Misschien kunnen ze samen met de kinderen het poppenhuis 
een opknapbeurt geven?                 

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.  

Behangplaksel maken  
Hoela en Hoep hebben samen met de kinderen speciale lijm gemaakt om behang 
mee te plakken. Het is erg leuk om dit ook zelf met de kinderen te ondernemen en 
ze te laten ontdekken hoe dit proces in zijn werk gaat. Stel tussendoor open vragen 
aan de kinderen.    

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoeveel water denk je dat we nodig hebben?  
- Wat moeten we dan doen?  
- Wat ziet er in het pakje?  

Nodig:  
- Maatbeker, rode streep bij 1 
liter (met stift of tape) 
- Emmer  
- Pakje behangplaksel  

- Houten pollepels 



 

 
 

- Wat denk je dat er gaat gebeuren als we er water bij gooien?  
- En als we gaan roeren?    
- Hoe lang zal het duren voordat het echt dik is/lijm is? 

Behangen 
Zelf behangen is natuurlijk extra leuk. Teken op behangpapier de contouren van 
een huis. Benoem de verschillende kamers. Lever behangpapier aan in kleine 
stukjes. De kinderen moeten goed meten en vormen passend krijgen door zelf hun 
huis te behangen.   

      

Voorbeeldvragen:  
- Welke kamers zijn er allemaal?  
- Past het behangpapier? Wat moet je doen om de kamer te behangen?  
- Hoe krijg je de vormen weer bij elkaar?  
- Aan welke kant moet de lijm?  
- Moet je het lang vasthouden?  

Tip: Probeer behang te vinden met motieven of vormen. Mocht dit niet te vinden zijn 
beschilder dan zelf behangpapier met duidelijke vormen. Knip deze daarna 
doormidden, de kinderen moeten zo puzzelen om een mooie muur te kunnen 
behangen.  

Nodig:  
- Behangpapier met daarop de 
contouren van een huis  
- Behangpapier met vormen, 
kleine stukken aanleveren 
- Scharen  
- Schorten  
- Behangplaksel  
- Kwastjes 



 

 
 

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

Ik & Ko ‘Waar is…?’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring ruimte’  
Piramide ‘Wonen’ 


