
 

 
 

Bioscoop 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep zit in zijn wagen heerlijk te kijken naar een lachfilm. Wat een lol! Hoela en de 
kinderen willen ook wel meekijken, maar ze passen nooit met z’n allen in de 
woonwagen van Hoep. Hoe lossen ze dit nou op? Samen met de kinderen maken ze 
een bioscoop met echte kaartjes, stoelen en heerlijke popcorn. De kinderen weten 
precies hoe je van maïs popcorn maakt.                   

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.  

Zelf popcorn maken  
Popcorn maken is erg leuk! Van kleine, gele en harde stukjes maïs maak je grote, 
witte, zachte popcorn. Daar heb je wel warmte voor nodig. Laat de kinderen zelf 
ontdekken en voelen wat popcorn is en hoe je dat zelf maakt. 

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe voelt de maïs, hard of zacht?  
- Wat denk je dat er gaat gebeuren in het apparaat/pan?  
- Waar is de gele maïs gebleven? Hoe smaakt het?  
- Hoe voelt popcorn, hard of zacht? Hoe ruikt het?  
- Is de kleur ook anders, of is deze hetzelfde gebleven?  

Nodig:  
- Pofmaïs  

- Popcornapparaat  

- Bak/kom  

- Elektriciteit 

- Eventueel een recept 



 

 
 

- Blijft de maïs even groot?  
- Welk geluid hoor je? Hoe komt dit denk je?   

Zoet of zout? 
Popcorn zonder suiker of zout is al erg lekker. Maar een beetje zout of suiker kan 
de popcorn nog lekkerder maken. Zout en suiker ziet er bijna precies hetzelfde uit. 
Door te proeven kom je erachter wat zoet is en wat zout is. Laat de kinderen eerst 
voorspellen. In welk bakje zit suiker en in welk bakje zit zout?     

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet suiker eruit? En zout?  
- Hoe kom je erachter wat er in welk bakje zit?  
- Hoe smaakt suiker? Hoe smaakt zout?  
- Hoe kun je er voor zorgen dat de popcorn naar suiker smaakt? En naar zout?  

Tip: Als je geen popcornapparaat hebt dan kan je ook popcorn maken in een pan. 
Gebruik dan wel een oude pan zonder olie of boter. Laat de kinderen niet te dichtbij 
komen.  

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

Ik & Ko ‘Eet smakelijk’  
Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring – classificatie’  
Piramide ‘Herst’  
Schatkist ‘Herfst’ 

Nodig:  
- Bakje met zout 
- Bakje met suiker  
- Twee bakken 

lauwwarme popcorn 


