Welkom
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep heeft een lekkere taart gekocht. Hoela houdt van taart en kan er bijna niet
vanaf blijven. Maar Hoep heeft deze taart niet alleen voor Hoela gekocht, Hij is voor
de nieuwe buren. Maar waar zijn die eigenlijk? Hoela en Hoep roepen een paar keer,
maar er komt geen reactie. Hoep zal de taart bewaren in de schuur. Maar net als hij
de deur van de schuur open wil maken vliegt deze open en … ligt de taart op de
grond. Daar staat de nieuwe buurvrouw! Maar wat doet zij nou in Hoep’s kast?
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.
Koekjesdeeg maken
De kinderen gaan deeg maken voor koekjes.
Nodig:
- Beslagkom
- Maatbeker (Geef met
een streep aan hoeveel
water er in moet)
- Eventueel schorten en
koksmutsen
- Mix voor koekjes

Voorbeeldvragen:
- Heb je zelf al eens koekjes gemaakt? Hoe doe je dat?
- Wat heb je daarvoor nodig?
- Waarom moet je een schort om? En waarom moet je je handen wassen?
- Hoeveel water heb je nodig? Hoe weet je dat?
- Wat gebeurt er met het meel als er water bijkomt? Hoe voelt het nu?

- Hoe krijg je het weer van je vingers af?
- Lijkt dit al op koekjes? Hoe komt dat?
- Hoe maken we er nou echte koekjes van?
Tip: Knip samen met de kinderen van vuilniszakken voor elk kind een keukenschort
en maak koksmutsen van crêpepapier.
Koekjes bakken
Nu gaan de kinderen de koekjes uitsteken met steekvormpjes. Om dit te kunnen
doen moeten ze het deeg eerst plat rollen met een deegroller.
Nodig:
- Bakpapier
- Eventueel schorten en
koksmutsen
- Oven
- Steekvormpjes
- Deegroller
- Bakplaat

Voorbeeldvragen:
- Wat moet je nu doen om er koekjes van te maken?
- Hoe krijg je het deeg plat?
- Hoeveel koekjes kun je maken van dit deeg?
- Hoe kun je een mooi vormpje maken?
- Wat doe je met het deeg wat over is?
- Kun je de koekjes nu al eten? Wat moet je er mee doen voordat je ze kan eten?
- Kun je de koekjes zo op de bakplaat leggen? Waarom niet? (Er moet eerst
bakpapier op de bakplaat gelegd worden)
- Kun je de koekjes dicht bij elkaar leggen? Waarom niet?
- Waarom moet het in de oven? Wat denk je dat er dan gaat gebeuren?
- Zien de koekjes er straks nog hetzelfde uit? Voelen ze straks nog hetzelfde?

Tip: Voordat de koekjes de oven in gaan kunnen de kinderen ze eventueel versieren
met hagelslag en smarties.
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
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