
 

 
 

Boeken 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela is op zoek naar een boek, een boek over een draak. Hoep weet wel waar het is, 
hij pakt al zijn boeken en ze gaan driftig op zoek. Maar helaas het is zo’n rommel, 
Hoep zijn boeken liggen allemaal door elkaar op de grond. Waar bewaren de 
kinderen eigenlijk hun boeken. De kinderen bedenken dat ze een boekenkast 
kunnen maken, maar hoe ziet die eruit?                   

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.  

Boekenkast maken  
Na de uitzending willen de kinderen misschien ook zelf een nieuwe boekenkast 
maken. Deze boekenkast kunnen ze zelf maken met dozen, planken en blokken. Kies 
vooraf een stapel boeken uit die de kinderen mogen gebruiken bij deze activiteit. 
Deze boeken moeten overduidelijk over twee verschillende onderwerpen gaan, dit 
i.v.m. de volgende activiteit. Stel tussendoor open vragen aan de kinderen.      

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een boekenkast eruit?  
- Hoe hoog denk je dat de boekenkast moet zijn? Hoe weet je dat?  

Nodig:  
- Dozen  
- Blokken  
- Planken, 2 stuks  
- Boeken over twee verschillende 
onderwerpen (i.v.m. de volgende 

opdracht) 



 

 
 

- Wat is het grootste/hoogste boek? Is het stevig zo? Hoe kan het nog steviger? 
- Past het grootste boek nu ook in de boekenkast denk je? 

Boeken sorteren 
De boekenkast is klaar! Nu kunnen er boeken in. Hoe staan de boeken vaak in een 
bibliotheek of op de opvang? Bespreek samen met de kinderen in de kring welke 
boeken er allemaal liggen. Waar gaan de boeken over en hoe weet je dat? Is het 
misschien mogelijk om er twee groepen van te maken? 

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe weet je waar een boek over gaat?  
- Kun je twee groepen maken van deze boeken?  

Tip: Mocht je niet beschikken over genoeg boeken over mensen en dieren. Probeer 
dan wat boeken te verzamelen in de bibliotheek.  

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

Ik & Ko ‘Papier hier’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring taal en ontluikende geletterdheid’  
Piramide ‘Ruimte’  
Schatkist ‘Boeken’   

Nodig:  
- Grote stapel boeken over 
verschillende onderwerpen. 
- Het meest duidelijk zijn boeken 
over mensen en dieren, deze zijn 
vaak ook goed te herkennen aan 
de afbeeldingen voorop het boek. 


