
 

 
 

De vuilnisman 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Het heeft vannacht zo hard gewaaid. Overal ligt rommel. Plastic zakken, kleren, lege 
blikjes en papier…. Hoela en Hoep hebben geen zin om het op te ruimen. Ze zitten te 
wachten op de vuilnisman, want hij ruimt altijd alle rommel op. Maar waar is Bolle 
Bink? Niet in de buidel van Hoela, niet in de woonwagen….oh nee, Bolle Bink ligt vast 
ergens tussen al het afval!  Voordat de vuilnisman al het afval komt halen moeten 
ze Bolle Bink vinden. Maar hoe dan? Hopelijk zijn ze op tijd voordat de vuilnisman 
komt.            

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.  

Sorteren/classificeren  
Na het kijken kan je samen met de kinderen afval gaan sorteren. Zorg voor een 
vuilniszak met daarin papier, glas, blik, plastic en kleren. Laat de kinderen 
benoemen wat het is en waar het in moet. Maken samen met de kinderen iconen 
voor verschillende bakken. 

       

Nodig:  
- Vuilniszak  
- Blikken  
- Glazen potten, flessen 
- Krant, tijdschrift  
- Plastic ketchupfles, mayonaisepot 
- Trui, broek en sokken  
- Dozen om in te sorteren  
- Iconen van glas, blik, papier, 

plastic en kleding 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  
- Wat is dit?  
- Hoe voelt het?  
- In welke bak moet dit? En waarom?  
- Waarom is dat belangrijk?  

Tip: Eventueel kunt u met de kinderen het glas echt naar de glasbak brengen. Dit 
kan een leuk en nuttig uitstapje zijn.                                                                                     

Zwaar, zwaarst!  
Nu dat alles is opgeruimd en gesorteerd zijn we nog niet klaar. Pak twee lege 
vuilniszakken/dozen en vul er eentje samen met de kinderen met tien oude 
kranten. De andere vullen de kinderen met vijf lege flessen/potten. Welke 
vuilniszak/doos is het zwaarst? Tel samen met de kinderen hoeveel kranten en 
hoeveel flessen/potten er in de zak gaan.       

      

Voorbeeldvragen:  
- Hoeveel kranten zitten er in deze vuilniszak/doos?  
- Hoeveel flessen/potten zitten er in deze vuilniszak/doos?  
- Wat denk je? Welke is het zwaarst? En waarom?  
- Wat denk je? Welke is het lichtst?  En waarom?  

Tip: Laat de kinderen de vuilniszakken voelen. Gebruik eventueel een 
personenweegschaal om te laten zien dat de kranten lichter zijn dan de 
flessen/potten. Dit kan door middel van een streepje te zetten op de weegschaal 
tijdens het wegen van de zakken.  

Nodig:  
- Vuilniszakken, 2 stuks 
- Kranten, 10 stuks 
- Lege flessen/potten, 5 stuks 
- Personenweegschaal 

- Stift/gekleurd plakband 



 

 
 

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

Kaleidoscoop ‘Sleutelervaring classificatie’  
Schatkist ‘De wereld rond’  
Piramide ‘Kleur en vorm’ 


