
 

 
 

Verkopen op een kleedje 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto maken een rommelmarkt. Ze willen rommel gaan verkopen dus 

pakken ze de vuilnisemmer. Maar kan je die rommel wel verkopen? Even later 

verkoopt Sassa ander soort rommel, ze verkoopt haar oude spullen. Maar als Toto 

iets uitkiest om te kopen vindt Sassa het toch jammer om het te verkopen. 

Uiteindelijk verkoopt ze wel iets aan Toto, maar ze koopt er ook iets leuks voor 

terug! Als Sassa haar spullen heeft opgeruimd, heeft ze alleen haar kleedje nog 

over. Maar die kan ze mooi gebruiken…om mee te zwaaien!   

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: 

Leg een kleed op de grond. Laat de kinderen allerlei 

speelgoed verzamelen dat ze netjes op het kleed 

mogen leggen. Vertel de kinderen dat dit een 

kraam is op een rommelmarkt. Vraag de kinderen 

of het speelgoed rommel is. Vertel ze dat je soms 

nieuwe spullen koopt in een winkel en soms koop je spullen die al eens door iemand 

gebruikt zijn. Scheur vervolgens een vel papier in grote snippers. Alle kinderen 

krijgen twee snippers, dat zijn munten. Ze mogen nu met de munten speelgoed 

gaan kopen op de markt. Eén kind mag achter de kraam gaan staan, de andere 

kinderen mogen bij hem of haar speelgoed gaan kopen voor de munt. Alles kost één 

munt.   



 

 
 

Taal-activiteit:  

Zorg voor een grote doos die aan de boven- en onderkant open is en leg wat 

speelgoed uit de zandbak op de grond. Vertel de kinderen dat je het 

zandbakspeelgoed wil opruimen. Zet de doos op tafel met de onderste twee flappen 

recht naar beneden, zodat je de spullen niet in de doos maar op tafel zet. Alles alle 

spullen in de doos zitten, pak je vol overtuiging de doos op om deze weg te gaan 

zetten. Maar…de spullen blijven op tafel staan. Laat de kinderen reageren. Laat ze 

vervolgens zelf uitleggen wat er gebeurd is. Waarom zitten de spullen niet in de 

doos? Doe vervolgens hetzelfde nog een keer, maar nu wel met de flappen naar 

binnen gevouwen. Pak de doos weer op als alle spullen erin zitten, nu gaat het wel 

goed! Zwaai de kinderen dan gedag maar aj…gaat dat goed met de onderkant van 

de doos?     

Beweeg-activiteit:   

Ga met de kinderen in een kring staan. Vertel ze dat ze allemaal vellen papier zijn. 

Strek de armen naar de zijkant, jullie zijn grote stukken papier. Maar dan worden 

jullie propjes papier. Eerst krullen je vingers en je handen naar binnen. Dan je 

armen en ga door je hurken uiteindelijk op de grond liggen. Nu zijn jullie allemaal 

proppen papier. De proppen rollen van links naar rechts. Vertel de kinderen dat de 

prullenbak in de hoek staat. Alle proppen mogen naar de hoek rollen. Netjes 

opgeruimd!     

Methodes:  

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

Schatkist: Bewegen  

Kaleidoscoop: Creatieve representatie, ruimte  

Ik & Ko: Waar is…? 


