
 

 
 

De griep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en Sassa liggen ziek in bed, heeeel ziek! Dokter Koos komt langs. Hij gaat de 

kinderen beter maken. Hij heeft van alles in zijn tas, maar wat zou het beste 

helpen….waterijsjes? Sassa en Toto denken van wel! Daarna is Zwiep ziek, hij heeft 

de blauwe stippenziekte. Zieke Zwiep mag op schoot bij Koning Koos, dat helpt, 

Zwiep heeft geen stippen meer, maar…nu heeft Koning Koos de blauwe 

stippenziekte! Toto en Sassa zijn heel verkouden. Ze hebben zakdoeken. Daar kun je 

in snuiten, maar je kan er ook mee zwaaien! Daag!  

 

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:  

Ga met de kinderen in een kring zitten en vorm een gesprek over ziek zijn. Wie is er 

wel eens ziek geweest? Hoe voelde je je toen? Was je hoofd warm? Hoe heet dat 

als je lijf warm is? Is de dokter ook wel eens langs geweest? Alle kinderen mogen 

op de grond gaan liggen. 2 Kinderen zijn dokter zijn. Ze mogen voelen aan het hoofd 



 

 
 

van elk kind. Is het hoofd warm of koud? Als het warm is, mag het kind blijven 

liggen, is het niet warm dan mag dat kind de dokter zijn.  

Eet-activiteit: 

Ga tijdens het  fruit eten met de kinderen aan tafel zitten. Zorg naast het 

aanwezige fruit ook voor een meloen. Hol de meloen uit en maak er een fruitmand 

van zoals de kinderen tijdens de aflevering hebben gezien.  Tijdens het maken van 

de fruitmand kan je een gesprek vormen met de kinderen over fruit. Is fruit 

gezond? Is het goed om fruit te eten als je ziek bent? Waarom? Smakelijk!  

 

Taal-activiteit:  

Zorg voor gekleurde stickers en ga met de kinderen in een kring zitten. Plak de 

stickers op je eigen gezicht en vraag de kinderen wat er met je aan de hand is. Wie 

van de kinderen heeft er wel eens een ziekte gehad met stippen? Als er één kind 

stippen of vlekken heeft, dan krijgt een ander het vaak ook. Plak de stickers op het 

kind dat naast je zit. Nu is dat kind ziek. Daarna mag dat kind bij een ander kind 

gaan zitten en nu is dat kind ziek. Als iedereen geweest is, haal je de stippen  

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes: 

Puk&Ko    Hatsjoe! 

Schatkist   Doen alsof  

Piramide   Mijn lichaam 


