
 

 
 

De postbode 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Wat vliegt er nou over de schutting? Het is post voor Hoela en Hoep. En daar vliegt 
weer een enveloppe over de schutting. Nou wat raar! De buurvrouw komt aanlopen 
met een grote zak vol met post. De postbode heeft dit allemaal bij haar neergezet 
maar het is helemaal niet voor haar! Hoela en Hoep bekijken alle post aandachtig en 
komen erachter dat er ook brieven zijn voor andere mensen. Er zitten alleen geen 
postzegels op. Gelukkig kunnen de kinderen helpen om het juiste aantal postzegels 
op de pakjes te plakken.                          

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.  

Post sorteren  
De kinderen gaan post sorteren als een echte postbode. Ze wegen de post met een 
balansweegschaal: zware post krijgt twee rode postzegels en lichte post één 
blauwe.       

       

 

Nodig:  
- Rode en blauwe postzegels 
(eventueel zelf maken van 
papier)   
- Postzakken          
- Enveloppen, zware en lichte   
- Doosjes zware en lichte  
- Balansweegschaal  

- Plakstiften   



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Heb je wel eens post verstuurd? Hoe doe je dat?  
- Waarom moet er een postzegel op?  
- Hoe weet je of iets licht of zwaar is?   
- Welke enveloppe zou het zwaarst zijn denk je? En welke het lichtst?  
- Welk pakketje zou het zwaarst zijn? En welke het lichtst?   
- Passen alle pakjes door de brievenbus? 

Naar de brievenbus 
De kinderen kunnen post maken voor Hoela en Hoep! Op de site staan kleurplaten 
die de kinderen naar Hoela en Hoep kunnen opsturen.   

      

Voorbeeldvragen:  
- Wat heb je nodig als je deze kleurplaat naar Hoela en Hoep wil sturen?  
- Kan de envelop zo in de brievenbus? Waarom niet?   
- Hoe maak je de envelop dicht?  
- Hoe komt deze envelop nu bij Hoela en Hoep?    

Tip: Breng de kleurplaten samen met de kinderen naar de brievenbus. Als jullie 
onderweg toevallig een postbode tegenkomen, kijk dan eens goed hoe hij er uit ziet!   

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

Schatkist   Telefoon en brief   

Nodig:  
- Grote envelop 
- Pen  
- Postzegels   
- HoelaHoep kleurplaten  

- Kleurpotloden   

 


