
 

 
 

Appelfeest 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Wat is Hoep stiekem aan het doen? Hij heeft een geheim... Hij wil een appelfeest 

geven voor Hoela! Maar dan komt Hoela en ziet alles al! Nu is het hele feestje 

verpest: nu is het geen geheim meer. En de taarten zijn ook nog mislukt. Lukt het 

Hoela en de kinderen om het appelfeest toch nog door te laten gaan? 

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.   

De appelflappen 

Na het kijken van de aflevering hebben de kinderen vast zin om zelf appelflappen te 

maken. Door te experimenteren met de vulling en het dichtvouwen van de 

appelflap, ontdekken ze hoe je appelflappen maakt en waarom ze in de oven 

gebakken worden.  

        

 

 

 

 

 

 

 

Nodig:  
- Bladerdeeg  
- Rozijnen   
- Suiker  
- Kaneel  
- Peper   
- Appelpartjes  
- Beslagkommen   
- Lepels  
- Schortjes   
- Bakplaat en oven 

- Ovenwanten 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel appelflappen moeten we maken?  

- Welke vorm heeft een appelflap?  

- Hoe maken we van een vierkant een driehoek?  

- Kun je van een vierkant ook een rechthoek maken?   

- Waarom moeten de appelflappen nu in de oven?  

- Wat gebeurt er in de oven?  

- Kun je ze meteen eten als ze klaar zijn? Waarom wel/niet? 

Tafel dekken: tellen   

Voor die lekkere flapjes is een gedekte tafel nodig. Door de kinderen de bordjes en 

bekers uit te laten tellen, oefenen ze met rekenen. Als er een bord te weinig blijkt 

te zijn, gaan ze zelf op zoek naar een oplossing. Samen halen jullie de appelflappen 

uit de oven. Eet smakelijk!   

  

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel bekers zijn er nodig? Zijn er genoeg?  

- Hoeveel bordjes zijn er nodig? Zijn er genoeg?  

- Waar kunnen we een bord vandaan halen/een bord van maken?  

- Wat ruik je?  

- Kunnen we de flapjes met onze blote handen op de bordjes leggen? Waarom 

wel/niet?   

- Kunnen we ze meteen opeten? Waarom wel/niet?  

Nodig: 
- Bordjes (1 te weinig voor 
hoeveelheid kinderen)  
- Bekers   
- Boterhammessen 

- Ovenwanten 



 

 
 

Tip: Maak, voor jullie de tafel gaan dekken, eerst samen de tafel schoon.   

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide: ‘Beer is jarig’   

Puk & Ko: ‘Hoera, een baby!’   

Ik & Ko: ‘Hoera!’   

Ik & Ko: ‘Eet smakelijk’ 


