
 

 
 

Waterdicht 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Het gaat zo regenen dus Hoep gaat lekker naar binnen want daar is het lekker 
droog. Hoela niet, zij wil lekker in de plassen springen en nat worden. De kinderen 
leggen uit dat het wel leuk is, maar dat Hoela wel nat en koud zal worden. Dan 
bedenkt Hoela zich dat ze misschien toch moet schuilen. Maar waar kan ze onder 
schuilen? Een hut misschien? Maar wat moet er op het dak komen….wat zorgt 
ervoor dat ze droog blijft…wat is er eigenlijk precies waterdicht en wat niet?                  

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 is waterdicht?  
Na het kijken van de uitzending kunnen de kinderen ook zelf testen welke spullen 
er allemaal waterdicht zijn. Laat de kinderen spullen verzamelen waarvan ze 
denken dat het waterdicht is.  Leg er zelf ook spullen bij. Laat de kinderen voordat 
ze gaan testen, eerst voorspellen wat ze denken dat er zal gaan gebeuren. Stel 
tussendoor open vragen aan de kinderen.    

       

Nodig:  
- Gieter  
- Water  
- Laken  
- Schuim  
- Plastic (tafelkleed, placemat)  
- Regenjas  
- Handdoek  
- Lakentje poppenhoek  

- Vuilniszak & jute zak 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Wat is waterdicht?  
- Wat heb je in je hand?  
- Denk je dat het laken/schuim/plastic waterdicht is? Waarom wel? Waarom niet?  
- Wat kan je het beste gebruiken als je niet nat wilt worden? 

Waterdicht of niet? 
De kinderen weten nu wat waterdicht is. Maar kunnen ze ook zelf een waterdichte 
tent maken waar ze goed kunnen schuilen tegen de regen? Een tent maken kunnen 
de kinderen vast heel erg goed maar wat gebruik je als dak als je niet nat wilt 
worden. De vuilniszak/plastic tafelkleed uit de eerste activiteit kunnen hiervoor 
worden gebruikt. Laat de kinderen testen of ze echt droog zitten. 

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe schuil je tegen de regen?  
- Weet je nog wat waterdicht is?  
- Waar moet het plastic komen?  
- Hoe weet je nu of het echt werkt? Dat je echt droog blijft?  
- Wat is er nog meer van dat materiaal gemaakt? Kun je nog meer noemen? 

Tip: Als je de tent buiten maakt is het leuk om een gieter te gebruiken voor het 
testen. Hiermee kan je het goed natmaken. Mocht de tent binnen staan dan is het 
aan te raden om een plantenspuit te gebruiken voor het testgedeelte.  

  

Nodig:  
- Wasrek  
- Stoelen  
- Vuilniszakken  
- Tape  
- Plastic tafelkleed 
- Kinderschaar 

- Gieter/plantenspuit 



 

 
 

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

Piramide ‘Regen en Wind’  
Uk & Puk ‘Regen’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring classificatie’  
Schatkist ‘Herfst’  

  

  

 


