
 

 
 

Daar komt de trein 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep heeft zijn oude treinspullen gevonden. Hoela wil er ook mee spelen, maar dat 

mag niet. Hoep is bang dat het stukgaat. Dan worden Hoela en de kinderen zelf wel 

een lange trein met wagonnetjes… Tsjoeke-tsjoeke achter elkaar. Maar ook dat 

vindt machinist Hoep ook al geen goed plan. Wat moeten ze nu?  

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.   

Een trein van dozen   

Laat de kinderen van vier dozen een trein maken. Twee dozen in elkaar kan de 

locomotief zijn en de andere dozen worden wagonnetjes. Maak vooraf een sleuf in 

de zijkant van elke doos zodat een touw met twee knopen de dozen met elkaar kan 

verbinden.                        

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Waarvan kun je een trein maken?   

- Hoe kun je de wagonnetjes aan elkaar maken?   

Nodig:  
- Dozen met sleuf  
- Knuffels als passagiers  
- Dikke stukken touw met aan de 
uiteinden een knoop   

- Lang touw om trein te trekken 

 

            

 

 



 

 
 

- Hoeveel wagonnetjes hebben we nodig zodat alle knuffels een eigen plek hebben? 

- Waarmee kun je de trein vooruit trekken? Hebben we daar een kort/ lang touw 

voor nodig en waarom?  

- Waar moet de locomotief? (voor/ achter: waarom?)  

- Hoe ziet een locomotief er dan uit?   

Puzzelrails  

Zorg voor acht vierkante stukken karton. Teken met 

een dikke stift op vier stukken karton een recht stuk 

rails en op vier stukken een bocht. Laat de kinderen 

hiermee puzzelen zodat de trein straks kan blijven 

rijden. 

Voorbeeldvragen: 

- Kan een trein over de weg rijden? Waarom niet?   

- Waar rijdt een trein over?  

- Hoe ziet dat er uit?  

- Hoe zou je dat kunnen maken?  

- Wat zijn dit? (de stuken karton)   

- Waar lijkt dit op?   

- Zijn alle stukken hetzelfde? (rechte en ronde vormen)  

- Hoe kun je de rails zo maken, dat de trein kan blijven rijden?   

Tip: Een kind kan met zijn knuffel machinist zijn. Geef de andere kinderen met hun 

knuffel een kaartje. Eén kind mag als conducteur de kaartjes stempelen. Twee 

andere kinderen kunnen hun armen gebruiken als spoorbomen als de trein eraan 

komt. Kunnen ze ook het geluid van spoorbomen maken?    

  



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko ‘Op reis’  

Piramide ‘Verkeer’   

Schatkist ‘Eropuit’  

Taalrijk ‘Verkeer, Toet, toet daar kom ik aan’   

 


