
 

 
 

Hoep is jarig 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is jarig, wat een feest. Hoela wil hem graag ontbijt op bed brengen maar Hoep 
is al opgestaan. Dan maar een mooie ontbijttafel en een versierde stoel buiten voor 
de woonwagen. Hoela maakt samen met de kinderen het lievelingsontbijt van 
Hoep…hmm heerlijk. Omdat het feest is heeft Hoep ook een verrassing voor Hoela 
en de kinderen, namelijk een pinata. Maar wat dat precies is?                     

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.  

Feestkist  
Pak een kist of een doos en stop daar allemaal verschillende feestartikelen in. Deze 
feestartikelen horen bij verschillende feestdagen zoals: kerst, Pasen en 
Koninginnedag en een verjaardag. Laat de kinderen de voorwerpen pakken en 
benoemen. Wat is het en bij welk feest hoort het? Stel tussendoor open vragen. 

       

Nodig:  
- Kerstlampjes  
- Kerstslingers  
- Kerstkaarten  
- Kerstballen  
- Paashaas  
- Beschilderde eieren  
- Servetten  
- Kaarsjes voor op een taart 
- Verjaardagskaarten/uitnodigingen 
- Verjaardagskroon  
- Oranje slingers & oranje kroon etc. 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Wat is dit?  
- Gebruik je dit als je jarig bent? Waarom wel/niet?  
- Weet je bij welk feest het hoort? Waar zie je dat aan?  

Slinger maken 
De kinderen en Hoela versieren de stoel van Hoep met mooie slingers. Zaten er 
slingers in de feestkist? Kun je die misschien zelf maken? Vouw met de kinderen 
een A4-tje over het touw en plak deze dicht. Het is mogelijk om de kinderen een 
driehoek te laten knippen. Laat ze daarna de slinger mooi versieren. Deze activiteit 
nodigt uit tot tellen, kleuren benoemen en het kan de fijne motoriek bevorderen.    

      

Voorbeeldvragen:  
- Heb je enig idee hoe je een slinger kunt maken?  
- Waarom heb je daar touw voor nodig?  
- Waarom moet je het papier vastplakken?  
- Welke vorm heeft de slinger?  
- Waar zullen we de slingers ophangen? Hoe lang moet dan het touw zijn?  
- Kan je er ook een andere vorm van maken? Hoe dan?  
- Wanneer hang je een verjaardagsslinger op?   
- Hoeveel “vlaggen” hangen er aan de slinger?  

Tip: Het kan erg leuk zijn om foto’s van de kinderen op de slinger te plakken. 
Hierdoor wordt het een verjaardagsslinger van de hele groep en is het keer op keer 
bijzonder om de slinger op te hangen. Eventueel kun je de kinderen  nog stippen op 
de vlaggen laten zetten, dan kunnen ze tellen hoe oud ze worden.  

Nodig:  
-Touw  
- A4-blaadjes, diverse kleuren  
- Lijm  
- Kinderscharen  

- Kleurpotloden 



 

 
 

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

Ik & Ko ‘Hoera!”  
Kaleidsocoop ‘Sleutelervaring creatieve representatie’  
Piramide ‘Beer is jarig’  
Puk & Ko ‘Hoera!’  
Schatkist ‘Een nieuw jaar’ 


