
 

 
 

Carnaval 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is feest in het Zandkasteel. Koning Koos heeft alles versierd en legt Sassa en 

Toto uit wat carnaval is en hoe je dan achter elkaar in een rij moet dansen. Toto 

mag voorop, want hij mag prins carnaval zijn. Maar dat wil hij helemaal niet. En 

daarom mag Sassa prinses carnaval zijn. Dan moet Sassa naar de w.c., maar daarna 

gaat het feest door, zelfs het kleed maakt muziek! 

Moeilijke woorden:  

Carnaval, versieren, feest, verkleden, prins carnaval, voorop, achter, alaaf, 

opvouwen, jurk, rok, verkleden, robot.  

Voor het kijken:  

Laat de kinderen verkleed naar de peuterspeelzaal komen. Maak er een gezellig 

feestje van met carnavalsmuziek en leer de kinderen hoe ze in polonaise moeten 

lopen.  

Prentenboek:  

Overal carnaval 

Liesbet Slegers 

Uitgeverij Clavis, 2006 

ISBN 9044805711 

In het boek wordt uitgelegd wat carnaval is en dat er feest wordt gevierd. Kinderen 

maken maskers, worden geschminkt, verkleden zich, maken muziek en dansen. Ook 

staan er een aantal voorbeelden van maskers in het boek die makkelijk nagemaakt 

kunnen worden. 



 

 
 

Doe-activiteiten 

1. Ridder of jonkvrouw 

Zorg dat je genoeg ruimte hebt waar de kinderen kunnen bewegen of ga met de 

groep naar buiten. Laat de kinderen door de ruimte lopen als een ridder. Een ridder 

loopt een beetje stroef door zijn harnas. Laat ze daarna rennen als een paard. En 

kunnen ze ook dansen als een jonkvrouw? Let op, daar komt de koning, buigen 

maar! 

2. Masker maken 

Maak samen met de kinderen een masker.  

Benodigheden:  

(gekleurd) papier, 2 elastiekjes, stiften, wasco, lijm en een perforator. 

Teken een masker en houd rekening met ruimte voor de neus, de ogen en een ectra 

plekje bij de oren om daarna een elastiekje doorheen te kunnen doen. Knip het 

masker uit en laat het versieren door een kind. Dit kan door middel van wasco, 

stiften en het plakken van gekleurde vormpjes. Knip ook de ogen uit. Maak 2 

gaatjes bij de oren met een perforator en doe er twee elastiekjes omheen en… …het 

masker is klaar! De elastiekjes kunnen om de oren van het kind, zodat het masker 

blijft zitten. Feesten maar! 

 


