
 

 
 

Brrr… koud! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is zo koud buiten, dat het in het Zandkasteel ook koud is. Koning Koos, Toto en 

Sassa zijn net wakker. Koning Koos knuffelt ze warm. Maar hoe krijgen ze de 

binnenkant van hun buik warm? Door warme choco te drinken! Buiten proberen 

Sassa en Toto het warm te krijgen door te stampen, in hun handen te blazen en 

heen en weer te rennen. Ook als Koning Koos ze kietelt, krijgen ze het warm! 

Moeilijke woorden: 

Koud, bibber, rillen, klappertanden, blazen. 

Voor het kijken:      

Als het koud is buiten, eten heel veel mensen erwtensoep. Weten de kinderen wat 

dat is? Hebben ze dat wel eens geproefd? Waar smaakt het naar? Vinden ze het 

lekker? Weten ze waarom het groen is? Wat zit er allemaal in erwtensoep? 

Doe met een klein groepje kinderen alsof jullie erwtensoep gaan maken. Wat moet 

er allemaal gekocht worden? Wie snijdt de groenten en de worst en wie roert de 

soep? Kijk uit, want de pan is heet! Gooi alle groente in de pan, doe er water bij en 

dan goed roeren en roeren en roeren. Wat duurt het lang voordat het klaar is! Dan 

kan het met een opscheplepel in de kommen geschept worden. Mmm… wat is dat 

lekker warm, zeg! 

Doe- activiteit: 

1. Maak een winterlandschap in je lokaal. 

Benodigdheden: watjes, draad, spuitbus met nepsneeuw, sjablonen, boomblaadjes. 

Laat de kinderen de watjes uit elkaar trekken en aan lange draden rijgen. Als je 

deze draadjes horizontaal en vertikaal aan het plafond en de muren hangt, lijkt het 



 

 
 

net of het sneeuwt. Plak de vergeelde blaadjes aan de muren of rijg ze ook door de 

draadjes. Hou een blaadje tegen het raam aan en spuit er nepsneeuw op. Als je het 

blaadje weghaalt, zitten er mooie witte vormpjes op het raam. Nu is het winter 

binnen. Brrrr wat koud! Wat moeten de kinderen doen om het warm te krijgen? In 

hun handen wrijven en blazen, op en neer springen en natuurlijk warme chocomelk 

drinken! 

2. Praatplaat 

Op de tekening zie je Sassa, Toto en koning Koos in de kou. Wat zien de kinderen 

allemaal? Wat heeft Toto om zijn nek en waarom heeft hij dat? Wat heeft Sassa in 

haar hand? Hoe komt ze daar aan? 

 


