
Hotsjietonia werkboek

Beste Bever,
Vind jij het ook zo jammer dat we elkaar een aantal 
weken niet zien? Het beverstaf team heeft hier een 
oplossing op bedacht. Met het hotsjietonia werkboek 
kunnen jullie op afstand toch gezellig bezig zijn. Als we 
weer met zijn allen op de blokhut zijn gaan we de 
resultaten bekijken. Wie weet verdien je nog een super 
mooie insinge!





Hotsjietoniaverhaal
Alle bewoners van Hotsjietonia zijn in rep en roer! Er is een virus uitgebroken en 
de dorpsbewoners moeten daardoor binnen blijven. Net als de bevers, die nu thuis 
moeten blijven van school. Het virus heet Coronavirus en is erg besmettelijk voor alle 
mensen. Besmettelijk betekent dat als je dicht in de buurt van elkaar bent, je allebei 
ziek kan worden. Sterre Stroom zegt: ‘Dat virus komt uit een ver land, aan de 
andere kant van de wereld. Maar omdat het zo besmettelijk is, is het ook in alle
andere landen gekomen. Alsof hij een wereldreis heeft gemaakt!’. Steven Stroom
vindt het eigenlijk wel interessant en zegt: ‘Ik zou ook wel een wereldreis willen 
maken!’. 

‘Dat is ongezellig, dan komt er niemand meer thee drinken bij’, denkt Noa. Ze belt 
naar Rozemarijn en zij dacht precies hetzelfde. ‘Ik had zelfs al een appeltaart 
gebakken’, zucht Rozemarijn. ‘Wat is dit saai he…’. Gelukkig weten Noa en 
Rozemarijn dat het heel belangrijk is om binnen te blijven, omdat anders misschien 
alle bewoners van Hotsjietonia ziek worden en dat zou wel heel vervelend zijn. Van 
dit virus ga je namelijk hoesten en krijg je hoge koorts. 

Gelukkig kan Professor Plof helpen met dit probleem! Hij is samen met professors van 
de hele wereld op zoek naar een medicijn, zodat niemand meer ziek wordt. Al drie 
weken is Professor Plof in zijn laboratorium aan het onderzoeken welk medicijn het 
beste werkt. Hij mixt poedertjes en drankjes en hij heeft een pannetje op het vuur 
staan. Maar helaas duurt dat nog wel even voor het medicijn klaar is.

Er klinkt ineens een grote knal en iedereen uit Hotsjietonia haast zich naar het dorp-
splein. Waar komt die knal vandaan? ‘Toch niet weer bij Plof hè?’ zucht Stanley. 
Maar jawel, Professor Plof komt naar buiten. ‘Het is zo moeilijk om een goed medicijn 
te vinden! En nou is ook nog mijn laboratorium ontploft.’ Zucht Plof. ‘Wat je wel kan 
doen, is zoveel mogelijk je handen wassen! En natuurlijk uit de buurt blijven van an-
dere kinderen, dus geen knuffels en handen schudden. Daarom zijn nu ook alle scho-
len en scouting gesloten’ Zegt Professor Plof. Stuiter heeft ook wel een handig idee, 
om elkaar met de ellebogen aan te tikken. Of zelfs een box te geven met je voeten! 

Stuiter denkt diep na… en ineens roept hij: ‘Maar, hoe zit dat met de bevers dan? 
Kunnen zij de komende weken niet naar scouting?! Dat is ook stom!’ Samen met alle 
dorpsbewoners bedenken zij opdrachten, die de bevers de komende week thuis kun-
nen doen. En voorlopig blijven Stuiter, Stanley Stekker, Bas Bos, Rebbel, Steven & 
Sterre Stroom, Noa, Rozemarijn, Professor Plof, Keet & Fleur Kleur lekker binnen…



Bever openingslied

Wij zijn de bevers
En zingen dit lied

Het liefst lekker hard
Anders hoor je het niet

We gaan samen spelen
Dat doen we zo graag

Want wat we gaan doen
Doen we samen vandaag

Ik dans en ik spring
Ik stuiter en ik zing

Wij zijn de bevers
En zingen dit lied

Het liefst lekker hard
Anders hoor je het niet

We gaan samen spelen
Dat vinden we fijn

Wat is het toch leuk
Om een bever te zijn!

Binnen het 
Hotsjietonia dorp kent 
elke bewoner het 
beverlied. Dat wordt 
elke zaterdagmiddag 
gezongen. Kennen 
jullie het ook al uit je 
hoofd? Zing en dans 
maar lekker mee! We 
horen het graag de 
eerst volgende 
opkomst.



Sterre Stroom
Woont met:
Haar broer Steven op een groot schip. Haar bed 
is een hangmat met een slaapzak.

Houdt van:
Kamperen, rondtrekken en water. Ze vertelt heel 
leuk over haar belevenissen op de hele wereld.
Sterre Stroom

Met Sterre ga je:
Op avontuur. Het liefst gaan we iets in de buurt 
van water doen. We gaan slootwater filteren en 
ruimen de rommel uit het water op.

Van Sterre leer je:
Goed luisteren en instructies opvolgen. Sterre 
laat zien dat je aan de wolken kunt zien wat voor 
weer het wordt. Onderweg met Sterre maak je 
een platte knoop, roepen we een yell en zingen 
we liedjes.

Lievelingsspellen:
Ik ga op reis en neem mee, waterballonnen 
gooien, doorfluisteren en waterestafette.

Opdracht 1:
Lukt het jou om de rebus op te lossen?

Antwoord:

.............................................................................................................................................

Opdracht 2:
Ohnee Sterre Stroom is verdwaald in het doolhof! Volgens Stuiter ben jij een goede 
speurder. Gaat het jou lukken om de uitgang te vinden?
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Rebbel
Woont met:
Bas Bos en veel dieren in een Boswachtershuisje

Houdt van:
Kletsen. Ze weet altijd wat er gebeurt in het 
dorp. Een geheim is niet lang veilig bij Rebbel. 
Ook is ze dol op dieren. Ze verzorgt alle zieke 
beesten uit het bos.

Met Rebbel ga je:
Broodjes bakken boven het vuurtje in haar 
tuin. En maken we gipsafdrukken van dieren-
sporen of onze eigen voetafdrukken in het bos. 
Of met blote voeten en handen met verf op 
papier.

Van Rebbel leer je:
Wat je moet doen als je gebeten wordt door 
een konijn of gekrabd. Verder kan Rebbel alles 
vertellen over dieren.

Lievelingsspel:
Een zelfbedacht spel waarbij je vragen en ant-
woorden moet zoeken en dierenzoekertje.

Opdracht 1:
Rebbel is een echte dierenliefhebber, ze weet alles over dieren. Weet jij welke voet-
sporen bij welke dieren horen? Trek de juiste lijntjes.

Opdracht 2:
Rebbel heeft een aantal dieren raadsels bedacht. Lukt het jou om de raadsels op te 
lossen?
Antwoord 1:
Antwoord 2:
Antwoord 3:
Antwoord 4:
Antwoord 5:
Antwoord 6:
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Raadsel 1
Als de zon opkomt dan hoor je mij. Dat is best wel vroeg hoor.
Wie ben ik?

Raadsel 2:
Als de zon opkomt dan hoor je mij. Dat is best wel vroeg hoor.Wie ben ik?1.Houd je 
van melk? Dan vind je mij vast een leuk dier.
Wie ben ik?

Raadsel 3:
Ik waak op het erf. Ken ik jou niet? Dan blaf ik naar je.
Wie ben ik?

Raadsel 4:
Bee, bee... mijn vacht is wit en ik ben fijn warm en zacht.
Wie ben ik?

Raadsel 5:
Ben je een muis, dan pak ik je! Ook spin ik graag in de hooiberg.Wie ben ik?5.Klim je 
op mijn rug? Dan gaan we een stukje in galop.
Wie ben ik?

Raadsel 6:
Klim je op mijn rug? Dan gaan we een stukje in galop.
Wie ben ik?



Stanley Stekker
Woont in:
Een modern huis vol afstandsbedieningen en 
een robot

Houdt van:
Sleutelen, knutselen, computeren en bouwen. 
Met zijn technische brein verzint hij alle gekste 
dingen. Hij is dol op Noa, maar in haar buurt 
wordt Stanley heel verlegen.
Stanley Stekker

Met Stanley ga je:
Hutten bouwen van alles wat we maar kun-
nen vinden, steken we een sloot over met een 
boomstam, maken we bouwwerken van rom-
mel en praten we via computer met andere 
bevers. Met een zelfgemaakte blikjestelefoon 
praten we met iedereen in het dorp.

Van Stanley leer je:
Dat je voorzichtig moet doen met gereedschap 
en elektriciteit. Stanley is geduldig als hij iets 
bouwt. Oplossingen zijn niet altijd gemakkeli-
jk te vinden , maar Stanley lost elk probleem 
uiteindelijk op.

Lievelingsspellen:
Ren - en balspellen. Als hij maar niet stil hoeft 
te zitten, want dat doet Stanley al genoeg.

Opdracht 1
Stanley Stekker houdt niet van stilzitten, hij is het liefste de hele dag aan het spor-
ten. Helaas gaat dat nu niet, maar daar heeft hij iets leuks op bedacht. Hij heeft een 
bewegingsoefening gemaakt, die jij thuis kunt uitvoeren. Dus trek je lekkerizttende 
kleding aan en volg de oefeningen op. Hoe? Nou, dat is heel simpel. Je spelt je naam 
en gaat alle letters af. Volg per letter de oefening op. Al klaar, en nog niet moe? Pro-
beer je achternaam. Veel beweegplezier!
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Keet Kleur
Woont met:
Haar moeder Fleur Kleur in een huis vol zelf-
gemaakte kunstwerken. Haar kamer slingeren 
verf, klei en papier-maché rond.

Houdt van:
Het dorp versieren met haar kunst, want ze 
vindt de wereld mooier als er een kleurtje in 
zit.

Met Keet ga je:
Knutselen. Wat dacht je van bladeren zoeken 
en die verven, zodat je ermee kunt stempel-
en. Of herfstpoppetjes maken. Keet weet alles 
van kleuren en verf, ze kan zelfs heel goed 
schminken.

Van Keet leer je:
Dat je alles kunt schilderen wat je maar wilt. 
Ze leert je de kleuren en hoe je veilig met een 
schaar kan knippen.

Lievelingsspellen:
Een estafette om schilderspullen bij elkaar te 
zoeken, kleurentikkertje en stand in de mand.

Opdracht 1:
Samen met Keet Kleur hebben we deze fantastische kleurplaat uitgekozen. Deze mag 
jij gaan inkleuren. Veel kleurplezier alvast!





Fleur Kleur
Woont met:
Haar dochter Keet. In het huis heeft ze een 
eigen toneelkamer en een naaiatelier.

Houdt van:
Verhalen vertellen, al weet je nooit of ze echt 
gebeurd zijn. Fleur vertelt veel over speciale 
feestdagen en kleren uit andere landen. Oook 
verzinnen jullie samen verhalen.

Met Fleur ga je:
Toneel spelen. Als je geen zin hebt om toneel te 
spelen, mag je decors verven of de zaal versier-
en. Voor de decors magen jullie dingen uit de 
natuur heel precies na. We ontwerpen onze ei-
gen kleren en verkleedkleren. Van oude lapjes 
maar je poppetjes.

Van Fleur leer je:
Tenten bouwen met zelfgeverfde lappen stof 
en touwen gespannen in de vorm van een 
spinnenweb.

Lievelingsspellen:
Wie heeft de pet van tante Jet en alles waarbij 
je moet samenwerken. Net als op toneel.

Opdracht 1:
Samen met Fleur Kleur gaan we een masker maken.
Stap 1:
Zet de kleurtjes en stiften op tafel

Stap 2:
Kleur het masker in.

Stap 3:
Plak het masker op wat dikker papier.

Stap 4:
Knip het masker uit en haal de ogen eruit. Tot slot maak je twee gaatjes in de oren en 
haal je er een elastiek doorheen.





Rozamarijn
Woont met:
Professor Plof in hun boerderijtje met een 
mooie tuin en moestuin. In haar keuken ruikt 
het heerlijk.

Houdt van:
Bezoek. Ze vindt het heerlijk om iedereen te 
helpen. Ze staat klaar met pleisters en goede 
adviezen. Maar soms is ze wel een beetje over-
bezorgd.

Met Rozemarijn ga je:
Lekker koken. Een taart bakken, cakejes ver-
sieren of soep maken voor iemand die ziek is. 
We maken gerechten uit de hele wereld. Soms 
doen we een blinddoek om en dan moeten we 
etensgeuren raden of proeven. Ze is dol op het 
organiseren van feestjes.

Van rozemarijn leer je:
Hoe je planten moet verzorgen. We kweken 
tuinkers en zaaien wortels. En je leert hoe je 
veilig met ene mes snijd.

Lievelingsspellen:
Als er maar bloemen of etenswaren in voor 
komen.

Opdracht 1:

Rozemarijn is gek op bloemen. Knutsel jouw eigen prachtige bloem. Hieronder een 
kleurplaat. Je mag alles gebruiken voor het maken van de bloem. Maak gebruik van 
papier, stikkers, natuurlijke materialen, verf, ect. Maak jouw eigen droom bloem. 
Succes!

Opdracht 2:
Ook is Rozemarijn dol op eten. Wat is jouw favoriete eten? Teken, knip, plak jouw 
favoriete eten op het bordje, of maak een foto van jouw favoriete eten. Eet 
smakelijk!
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Noa
Woont in:
Een heel gezellig huis vol kussens om in uit te 
rusten. De woonkamer staat vol boekenkasten 
en ze zet graag mooie muziek op.

Houdt van:
Lezen, yoga en vrienden die op bezoek komen.

Met Noa ga je:
In het gras wegdromen en maar de wolken 
kijken. Soms vallen jullie in slaap en in jullie 
dromen kan echt alles gebeuren! We zien er 
soms een roze kasteel of een draak in, en daar 
maken we een toneelstuk van. We dansen 
en praten ook veel. Ook over andere landen. 
Soms mag je bij haar logeren. Dan drinken jul-
lie lekker lang thee en rekken jullie je spieren 
met yoga. Of we maken plaatjes van alles wat 
we leuk vinden en doen spelletjes met onze 
zaklampen.

Van Noa leer je:
Dat pesten niet leuk is en ze vertelt je wat je 
het beste kan dien als je verlegen, verdrietig of 
boos bent. Jij kunt bij haar helemaal jezelf zijn.

Lievelingsspellen:
Levend ganzenbord en slangen en ladders. 
Maar het liefst speelt Noa iets wat ze zelf ver-
zint.

Opdracht 1:
Maak samen met Noa je eigen chillhut. Noa is er dol op om weg te dromen op een 
heerlijke stapels kussens. Ga binnen of buiten aan de slag met jouw eigen hut, waarin 
je heerlijk kunt wegdromen. Je kunt buiten een hut bouwen van takken en bladeren, 
of binnen van kussens en lakens. Vergeet niet om een mooie foto te maken van jouw 
chillhut! Noa heeft hier wat voorbeelden gemaakt.

Opdracht 2:
Blijf gezond met Noa. Noa is gek op Yoga. Speciaal voor jullie heeft Noa een leuke 
Yogaoefening toegevoegd. Adem heel diep in en … relax!
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Bas Bos
Woont met:
Zijn vrouw Rebbel in hun boswachtershuisje. 
In de tuin staan Bas’hakblok en vuurton. Ook 
stookt hij binnen altijd een haardvuurtje.

Houdt van:
De natuur. Probeer maar eens een vraag te 
verzinnen over planten en dieren die hij niet 
kan beantwoorden. Onmogelijk!

Met Bas ga je:
Fikkie stoken, voor de gezelligheid. Jullie bou-
wen stevige hutten die heel lang blijven staan. 
Hij wijst jou precies de weg in het bos en samen 
hangen jullie vogelhuisjes op. Zelfs de klein-
ste dingen ziet hij in de natuur. Die tekent hij 
daarna op papier. Heb je weleens een afdruk 
van een boomschors met wasco gemaakt?

Van Bas leer je:
Hoe je met alles wat leeft, groeit en bloeit om 
moet gaan. Soms plukken jullie samen bessen 
waar Rebbel dan lekkere jam van maakt. Hij 
heeft voor iedereen goede raad. Dat krijg je als 
je veel in het bos bent, dan denk je veel na.

Lievelingsspellen:
Boompje verwisselen in het bos of een spelletje 
waarbij je steeds moeilijkere spelregels kunt 
verzinnen.

Opdracht 1:
Bas Bos is gek op de buitenlucht én hij is aan het oefenen om Engels te spreken. Ga 
op pad en speel zijn natuurbingo! Ga opzoek naar de voorwerpen die op de plaatjes 
staan afgebeeld én leer de Engelse taal. Maak foto’s van de voorwerpen. Lukt het jou 
om alles te vinden? Veel zoekplezier!
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Bee Flower



Professor Plof
Woont met:
Zijn vrouw Rozemarijn. Van haar moet hij zijn 
proefjes in de kas doen, zodat het huis niet 
ontploft. Zijn ideeën mag hij wel in zijn werk-
kamer uitwerken.

Houdt van:
Proefjes doen. Dat is volgens professor Plof de 
enige goede manier om oplossingen te vinden 
voor alles. Hij maakt iedereen graag blij met 
zijn uitvindingen. Ook in andere talen kan hij 
zijn expirimenten uitleggen.

Met Plof ga je:
Een brandoefening doen. Wel handig om te 
weten hoe dat moet als er zo vaak iets ont-
ploft. Ook bouwen jullie met stokjes en elast-
iekjes opstellingen voor expirimenten. Jullie 
‘schrijven’ en tekenen geheime proeven met 
onzichtbare inkt of in geheimschrift.

Van Plof leer je:
Alles over de wetenschap. Hij vertelt graag 
waarom appels altijd recht naar beneden val-
len en hoe het kan dat spullen in water blijven 
drijven.

Lievelingsspellen:
Verstoppertje en renspelletjes. Hij is heel snel 
geworden door het vluchten voor alle mislukte 
proeven.

Opdracht 1:
Samen met Professor Plof googelen. Voer deze te gekke goocheltruc uit voor je oud-
ers, broertje, zusje, etc. Lukt het jou om iedereen voor de gek te houden?
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Goocheltruc: De verdwenen munt 
Wat heb je nodig?
 • 1 muntje 
 • 1 wit papier, a4 of groter
 • 1 koker, gemakt van een a4tje – deze kun je ook versieren!
 • 1 glas, aan de bovenkant (drinkkant) beplakt met een ronde, wit   
            papieren schijf. Je krijgt de juiste maat door het op z’n kop op het papier  
  te zetten en met een potlood om te trekken. 
Zo gaat de truc!

Stap 1: 
Zo begin je. Zet het glas op z’n kop. Zorg dat niemand 
ziet dat er een papiertje onder geplakt zit. Vertel het 
publiek dat je het muntje zult wegtoveren.

Stap 2: 
Stap 2: Zet de koker over het glas. Til koker en glas tege-
lijk op en zet ze op het muntje.
 

Stap 3: 
Schuif glas/koker/muntje tegelijkertijd opzij. Houd het 
glas goed stevig op het witte papier, zodat het muntje 
me schuift.

Stap 4: 
Til de koker op.... Het muntje is verdwenen! 
 



Steven Stroom
Woont met:
Zijn zus Sterre op het water in een boot. In de 
kajuit kan hij zich verstoppen voor alles wat 
eng is. In de kooi waar hij slaapt, mag zijn 
nachtlampje blijven branden, want Steven is 
bang voor alles.

Houdt van:
Fotograferen. Hij heeft foto’s van beroemde 
plaatsen en gekke voorwerpen.
Steven Stroom

Met Steven ga je:
Speurtochten uitzetten met peiltjes en plaatjes. 
Soms maakt hij een foto van iets en dan moet 
jij dat voorwerp gaan zoeken. Ook maakt hij 
gekke foto’s waarvan jij moet raden wat er op 
staat.

Van Steven leer je:
Wat je moet doen als je bang bent. Hij is ook 
weneens bang in het donker, voor hoogtes 
en beestjes. Maar toch is hij ook dapper en 
probeert hij over die angsten heen te komen. 
Sterre helpt hem daarbij. Ook leert hij je wat 
links en rechts is zodat jij de weg kan vinden in 
het bos en in de buurt.

Lievelingsspellen:
Memory met dubbele foto’s en lichtflitstikkert-
je. Daarbij probeer je iemand te vangen met 
het licht van je zaklamp.

Opdracht 1:
Samen met Steven Stoom memory spelen. Knip alle plaatjes uit, en speel het memo-
ryspel. Tip: Plak de plaatjes eerst op een gekleurd vel, zodat de plaatjes niet doorschi-
jnen. Een memory bestaat uit twee kaartjes. Eén kaartje met de naam en afbeelding 
van deze bewoner. En een tweede kaartje met een deel van de huiskamer van deze 
bewoner. Hoe goed ken jij de bewoners van Hotsjietonia? Veel plezier!
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