
	

 
 

Verdriet 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Zwiep is kwijt. Toto is erg verdrietig. Van Sassa mag Toto wel even met haar Pop 

spelen. Maar wie ligt daar naast Pop in haar poppenbedje? Even later is Pop stout, 

ze moet van papa Toto en mama Sassa in de hoek! Ze vinden het na een tijdje wel 

zielig voor Pop, ze huilt zo hard. Gelukkig kunnen ze Pop heel goed troosten. Als het 

tijd is om te zwaaien, kan Toto Sassa en Koning Koos niet vinden. Hij is bang dat hij 

alleen is. Maar ze gaan toch niet weg zonder Toto! Samen gaan ze dagzwaaien.  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Wanneer je voor en na het kijken van een aflevering van Het Zandkasteel actief 

met de jonge kijkers aan de slag gaat, leren kinderen het meest van een televisie 

programma. De activiteiten in deze doe-kaart kunnen daarvoor een inspiratie zijn.  

Doe-activiteit: 

Zorg voor een knuffel. Laat één van de kinderen de knuffel verstoppen. Ga 

vervolgens met alle kinderen in een kring zitten en vorm een gesprek over knuffels. 

Wie van de kinderen heeft een knuffel. Wie is zijn knuffel wel eens kwijt geweest? 

Hoe voelde het toen je knuffel weg was? Wat deed je toen? Ga met de hele groep de 

verstopte knuffel zoeken. En…voelt het fijn dat de knuffel weer terug is? 

Taal-activiteit: 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Zet een krukje middenin de kring. Vertel de 

kinderen dat ze goed naar je gezicht moeten kijken. Eerst kan je heel blij kijken. Als 

je vervolgens op het krukje gaat staan, kijk dan heel bang. Vraag de kinderen hoe 

je denkt dat jij je voelt. Waarom kijk je zo? Waarom zou je bang kijken? Kunnen 

alle kinderen ook bang kijken? Ga vervolgens weer op de grond staan en kijk blij. 



	

 
 

Vraag de kinderen hoe je je nu voelt. Waar kunnen ze dat aan zien? Kunnen zij ook 

blij kijken?  

Beweeg-activiteit 

Zorg voor verschillende soorten muziek: rustige, snelle, vrolijke en klassieke liedjes. 

Ga met alle kinderen staan. Vertel ze dat ze goed moeten luisteren naar de muziek. 

Ze mogen bij elk liedje eerst vertellen hoe de muziek klinkt. Klinkt het vrolijk, 

verdrietig of misschien spannend? Vervolgens ga je met de kinderen bewegen in de 

ruimte. Probeer zo te bewegen dat het past bij de muziek. Neem bijvoorbeeld kleine 

stapjes of grote zware stappen. En maak vrolijke kleine sprongetjes of grote 

stamppassen. 

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de methodes en thema’s: 

Ik & Ko: Knuffels 

Kaleidoscoop: Sociale relaties 

Schatkist: Mijn knuffel 


