
 

 
 

De fietsketting 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela heeft een mooie glimmende ketting gevonden, voor om haar nek. Maar de 

mooie nieuwe ketting is van Hoep, voor om zijn fiets! Als Hoep de ketting van Hoela 

terugkrijgt en om zijn fiets wil leggen, is hij veel te kort. Gelukkig spaart Hoep 

kettingen in alle soorten en maten. Maar hoe vind je de juiste ketting in die enorme 

berg? 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

De activiteiten uit de uitzending kunnen ook op andere manieren in de groep 

worden uitgevoerd. Misschien komt een kind tijdens het kijken al op een goed idee 

voor een activiteit. Ga hier dan op door in de groep.  

Ketting  

Hoep spaart kettingen in alle soorten en maten. En dat zijn er heel veel! De kinderen 

gaan verschillende soorten bekijken en bedenken welke ketting je waarvoor kunt 

gebruiken. 

  

Nodig:  
- Fietskettingen   
- Parel, kraal en andere 
sierkettingen  
- Enkelketting  
- Armbandjes  
Plastic schakelkettinkjes 
- Kettingsloten  
- Een ketting van 

douchegordijnhaken 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Wat zijn dit allemaal?  

- Wat voor kettingen liggen er hier?  

- Welke zijn er voor om je nek?   

- Waarom draag je deze ketting (bijvoorbeeld klein kettingslot) niet om je nek?  

- Wat is het dan?  Waar kun je dat om doen?  

- Welke ketting is voor je fiets?   

- Waar zit de ketting dan? Laat eens zien?  

- Is het kettingslot ook voor je fiets?   

- Weet je waarvoor het wordt gebruikt?  

- Waarvoor zouden deze kettingen zijn? (douchegordijn) Herken je ze?  

- Waarvan dan?  

- Kun je alle kettingen die voor je nek zijn weghalen? 

Een ketting knutselen  

Het is natuurlijk het leukst om zelf een ketting te maken! Met verschillende 

materialen gaan de kinderen een leuke ketting rijgen. Stel af en toe een open vraag 

zodat ze ontdekken hoe je dat kunt doen.           

  

Nodig: 
- Verschillende diktes en kleuren 
touw   
- Wc-rollen   
- Kralen in allerlei kleuren   
- Kleine belletjes met een gaatje erin 
- Aluminiumfolie  
- Houten kralen   
- Shampoo-doppen  

- Ringen 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Wat hebben we nodig om een ketting te maken?  

- Hoe begin je?  

- Wat kun je doen met de wc-rollen?  

- Hoe rijg je de kralen om het touw?  

- Wat kun je doen met de shampoo-doppen? Hoe dan?  

- Hoe lang moet de ketting worden? Waarom?  

- Hoe weet je dat? Hoe kun je dat meten?  

- Welk touw kun je het beste gebruiken, het dikke of het dunne touw?  

- Wat kun je gebruiken zodat je ketting geluid gaat maken?  

Tip: De kinderen kunnen ook voor elkaar een ketting maken. In tweetallen vertellen 

ze elkaar hoe de ketting eruit moet komen te zien. De ander gaat vervolgens de 

ketting knutselen.   

Methodes:  

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

methodes:  

Piramide: ‘Beer is jarig’ en ‘Muis en Olifant’  

Ik & Ko: ‘Groot en klein’ en ‘Geen twee dezelfde’  

Uk & Puk: ‘Reuzen en kabouters’ 


