
 

 
 

Naar de maan! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela en Hoep hebben ruzie. Als Hoela roept dat Hoep naar de maan kan lopen, lijkt 

Hoep dat een goed idee. Lekker rustig en veel ruimte daar! Maar hoe komt Hoep 

eigenlijk op de maan? 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

Er zijn veel variaties mogelijk op de activiteiten in de uitzendingen. Misschien komt 

een kind in de groep tijdens het kijken al op een idee, probeer daar dan op door te 

gaan in een eigen activiteit.   

De raket  

De kinderen hebben na het kijken van de aflevering, vast net zo’n zin om naar de 

maan te gaan als Hoep en Hoela. Ze gaan een raket bouwen van dozen, blokken en 

stoelen. Laat de kinderen vooral zelf dingen ontdekken en stel af en toe een open 

vraag.      

      

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Hoe ziet een raket eruit?  

- Hoe zorgen we ervoor, dat we allemaal in de raket passen?  

Nodig:  
- Kartonnen dozen   
- Grote zachte blokken  
- Driehoekig zacht blok  
- Kinderstoelen  
- Grote ‘legoblokken’   

- Bord 



 

 
 

- Hoe lang en breed moet de raket dan worden?  

- Welke vorm heeft de voorkant van de raket? Waarvan kun je die maken? -Stapel 

samen een paar ‘legoblokken’, dit wordt de muur: Kun je hier ook een raampje in 

maken? Hoe doe je dat?  

- Waar zit degene die stuurt? Waarom?   

- Wat kun je gebruiken om mee te sturen?  

Van kind naar astronaut: rollenspel   

Nu de kinderen een raket hebben, moeten zijzelf nog veranderen in echte 

astronauten. Door samen luchtflessen te knutselen, ontdekken de kinderen dat je 

niet zomaar kunt ademen op de maan. Een schoenendoos of vergiet op hun hoofd 

maakt het helemaal af.                

  

Voorbeeldvragen: 

- Kun je ademen op de maan? Waarom wel/niet?  

- Wat gebeurt er als je niet kunt ademen?  

- Is daar een oplossing voor?  

- Sommige mensen ademen onder water, hoe doen ze dat?  

- Hoe komt de lucht in de flessen?  

- Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we kunnen ademen als we naar de maan gaan? 

- Hoe maak je dat?  

- Wat kunnen we gebruiken om het nog veiliger te maken voor ons op de maan?  

Nodig: 
- Grote plastic flessen  
- (schilders)tape   
- Aluminiumfolie  
- Lange rietjes   
- Vergieten   
- Schoenendozen   



 

 
 

- Hoe beschermen we ons hoofd?  

- Hoe ziet de maan er eigenlijk uit?  

- Kun je daar gewoon lopen?  

Tip: Om het nog echter te maken, kunnen de kinderen ruimtepakken aandoen van 

witte (wegwerp) overalls. Als iedereen zit, zijn jullie klaar om te gaan!   

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko: ‘Kunst’ en ‘Op reis’  

Thema: Bouwen   

Piramide: ‘Lente- doen alsof’ 


