
 

 
 

Circus 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto doen heel spannend, ze lopen over een touw, het touw van hun 

circus. Koning Koos heeft lekkere bananen gekocht. Die lusten Sassa en Toto wel, 

maar ze staan zo hoog op het touw, ze kunnen er niet bij! Gelukkig durft Koning 

Koos ook over het touw te lopen! Even later is Toto hond. Niet zomaar een hond, 

Toto is een circushond! Hij kan veel knappe trucjes, dat wist hij zelf niet eens! 

Daarna zwaaien ze met z’n allen als circusolifanten.  

 

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:  

Over het koord! 

Trek met een krijtje een streep op de vloer. De kinderen mogen om de beurt voetje 

voor voetje over de streep lopen. Vraag de kinderen of het makkelijk of moeilijk is. 

Laat zien dat je minde snel valt of van het touw afstapt als je armen naast je 

lichaam te houden als een soort vliegtuig. Zet rustig je ene voet voor een je andere 

voet en loop naar de andere kant. En..lukte het beter met de armen wijd? 



 

 
 

Doe-activiteit:  

Door de hoepel 

Welke kinderen zijn er wel eens naar het circus geweest? Wat hebben ze gezien in 

een circus? Waren er ook dieren? In het circus doen veel dieren trucjes. Laat de 

kinderen allemaal hun eigen knuffel pakken. Pak een hoepel en laat 2 kinderen de 

hoepel goed vasthouden. De circusact kan beginnen. Iedereen mag zijn knuffel door 

de hoepel gooien. Als het gelukt is mogen de kinderen samen met hun knuffel een 

buiging maken.  

 

Beweeg-activiteit: 

Zorg voor vrolijke muziek en ga met de kinderen in een rijtjes staan. Vertel de 

kinderen dat jullie honden zijn in het circus. Hoe loopt een hond? Op vier poten. Ga 

met de kinderen op handen en voeten door de ruimte bewegen. Doe daarna allerlei 

trucjes tijdens het lopen. Denk aan stoppen om in de handen te klappen en weer 

doorlopen. Stoppen om te blaffen: woef woef en weer doorlopen. Kunnen de 

kinderen ook een hondentruc bedenken?   

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende: 

Puk&Ko   Knuffels 

Schatkist   Dieren en Eropuit 

Piramide   Muis en olifant 


