
Vinden jullie het ook niet zo makkelijk om de klok te lezen? 
Maureen (Helden) en Joey (#LikeMe) hebben hier iets op 
gevonden: de klok-hoelahoep challenge! Jullie kunnen 
oefenen waar jullie de wijzers moeten plaatsen én het is super 
cool om te doen. Are you in?

Wat heb je nodig? 
- Een paar groene sokken en een paar rode sokken
- Een hoelahoep
- Groen papier (zeker 4 bladzijden)
- Nietjesmachine
- 20 kaartjes met tijdstippen op: 6 uur, kwart over 3, kwart voor 

8, kwart over 7, half 5, 4 uur, half 9, 10u, kwart over 2, kwart 
voor 6, 8 uur, half 4, kwart voor 3, kwart voor 9, 1 uur, half 2, 
half 8, 12 uur, kwart over 4, kwart voor 2. Deze kan je 
terugvinden op de website om te downloaden!

Hoe ga je aan de slag?
1. Je maakt de klok-hoelahoep: 
➢ Je neemt het groene papier en knipt er 12 gelijke repen uit, 

deze 12 repen worden de cijfers van jouw klok-hoelahoep!
➢ Je plooit elke reep in twee gelijke stukken en schrijft op elke 

reep een cijfer van 1 tot en met 12 zodat je uiteindelijk 12 
repen hebt met alle cijfers van de klok.

➢ Vervolgens plaats je de repen papier op de juiste plaats 
van de hoelahoep en niet je het vast aan de rand van de 
hoelahoep. Je niet dus beide zijden van het papier vast 
aan elkaar zodat het goed vast zit aan de hoelahoep.

Kloklezen met een 
hoelahoep?



2. Je doet een rode sok aan de ene hand en een groene aan 
de andere. Met de rode sok geef je de grote wijzer aan en met 
de groene de kleine.

3. Je neemt plaats achter de hoelahoep en krijgt 1 minuut de 
tijd om zoveel mogelijk tijdstippen juist te vormen met je 
armen. Opgepast! Je zal in spiegelbeeld moeten werken. Een 
tip? Schrijf de cijfers ook op de achterkant, dat maakt het iets 
makkelijker.

Een iets moeilijkere challenge maar wel een super toffe 
activiteit om op een regenachtige namiddag te doen. Knutsel 
je eigen klok-hoelahoep en post hem op Instagram en TikTok!
En vergeet ons zeker niet te taggen, misschien reposten we 
jouw klok-hoelahoep wel!
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Kwart voor 8 Kwart over 7

6 uur Kwart over 3

Half 5 4 uur

Half 9 10 uur

Kwart over 2 Kwart voor 6
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8 uur Half 4

Kwart voor 3 Kwart voor 9

1 uur Half 2

Half 8 12 uur

Kwart over 4 Kwart voor 2
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