
 

 
 

Verhuizen 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto gaan verhuizen. Ze hebben heel veel dozen. Ze hebben alleen nog 

geen nieuw huis….zouden ze een huis kunnen bouwen van de dozen? Even later 

rijden Sassa en Toto rond in hun verhuisauto om spullen te verhuizen. Koning Koos 

leest in zijn stoel een boek. Maar Sassa en Toto willen zijn stoel ook verhuizen. En 

ook zijn boek moet mee. Dat vindt Koning Koos jammer want nu kan hij niet meer in 

zijn stoel lezen. Maar gelukkig gaan ze Koning Koos zelf ook mee verhuizen! Als 

Koning Koos wil gaan zwaaien, kan hij Sassa en Toto niet vinden. Hij ziet wel twee 

grote dozen. Wat zou daar in zitten? 

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 veel dozen van verschillend formaat. Laat de 

kinderen van de dozen een huis bouwen. Vraag eerst 

aan de kinderen hoe een huis eruit ziet. Hoe heet de 

zijkant van een huis? En waarvan is een muur meestal 

gemaakt? Hoe heet de bovenkant van een huis? Hoe ziet een dak eruit? Laat de 

kinderen daarna een huis bouwen van de dozen. Het dak kan gemaakt worden van 

twee dozen die schuin omhoog tegen elkaar gezet worden. 

Tip: Als er nog dozen over zijn, kan er misschien ook nog een huis van een buurman 

gebouwd worden? 



 

 
 

Techniek-activiteit:   

Zorg voor drie blokken die een driehoekige vorm hebben. Vraag de kinderen of ze 

weten wat voor vorm het is. Weten ze ook waar de de vorm op lijkt? Heeft een huis 

ook de vorm van een driehoek? Kunnen ze van drie driehoeken wel een huis maken? 

Als ze het lastig vinden, kan je twee driehoeken al zo in elkaar schuiven dat er een 

kubus ontstaat. Weet de kinderen hoe het huis nog een dak kan krijgen? Met drie 

driehoeken kan je dus een vierkant huis met een puntdak maken!   

Taal-activiteit:   

Vorm een gesprek met de kinderen over 

verhuizen. Stel ze daarbij vragen: Wie weet wat 

verhuizen is? Wie is er wel eens verhuisd of kent 

iemand die gaat verhuizen. Wat moet je doen al 

je gaat verhuizen? Wat neem je allemaal mee? 

En wat neem je juist niet mee? Wijs daarna allerlei spullen aan op de groep en 

vraag aan de kinderen of het mee zou gaan als je zou verhuizen. Wijs spullen aan 

zoals een stoel, tafel, bank, kast, speelgoed, maar ook de keuken, WC, ramen en 

deuren.     

Methodes:  

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

Schatkist: De wereld rond  

Kaleidoscoop: Ruimte  

Ik & Ko: Bij mij thuis  

Piramide: Huis en verhuizen 


