
 

 
 

Het Wilde Westen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela speelt in haar eentje cowboy. Jiehaa! Hoep heeft het vast weer te druk om 

mee te doen.…Hoewel, Hoep is gek op cowboytje spelen! Maar wat doen cowboys 

eigenlijk? Paardrijden, lasso werpen en …goud zoeken. Daar kunnen de kinderen 

vast goed bij helpen.  

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.   

Goud zoeken  

 

    

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Wat ga je zoeken?   

- Hoe kan je het beste schatten vinden?  

- Wat ga je voor deze bak gebruiken om te zoeken? Waarom juist dat?  

Nodig:  
- Teilen  
- Water  
- Hard en zacht zand 
- Schepjes  
- Zeven  
- Visnetje  
- Vergiet  
Schelpen 
- Duploblokken  

- Knopen       

 

 



 

 
 

- Wat heb je aan een zeef? Hoe gebruik je die?   

- (Tussendoor) hoeveel schatten hebben jullie al gevonden?  

- Voor welke bak is die zeef juist wel handig?   

- Wanneer moet je de schep gebruiken?   

- Hoe krijg je het zand van de schatten af?       

Goud wegen 

Als de schatgravers alle schatten hebben 

gevonden, wil iedereen vast weten hoeveel er 

is gevonden. Laat de kinderen de zojuist 

gevonden schatten tellen. Kunnen de kinderen 

de schatten ook in twee bergjes verdelen met 

evenveel stenen? Daarna kunnen de kinderen 

de schatten ook wegen.        

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel schatten zijn er opgegraven?  

- Welke is het grootst? Welke het kleinst?  

- Welk bergje schatten denk je dat zwaarder is?   

- Hoe weet je welk bergje zwaarder is?   

- Als je hier deze schat in doet, wat gaat er dan met die emmer gebeuren?   

- Kun je de schatten ook zo verdelen dat de weegschaal precies gelijk komt te 

hangen?  

Tip: Neem een kleerhanger en hang aan beide kanten van de kleerhanger een 

doorzichtig emmertje. Zo heb je een weegschaal die de kinderen bij deze opdracht 

goed kunt gebruiken.  



 

 
 

Methodes:  

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

methodes:  

Ik & Ko ‘Speel je mee?’  

Schatkist  ‘Eropuit’  

Piramide ‘Kijk mij eens!’ 


